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RESUMO 
 

Em um programa de expansão de uma grande rede de varejo é necessário a aplicação de uma 

melhora contínua no planejamento integrado de todas as áreas da companhia envolvidas no 

projeto. Para a garantia de que as novas lojas estejam em pleno funcionamento, é necessária a 

garantia de que toda a obra esteja realizada e os equipamentos estejam instalados no prazo 

estabelecido. Para isso é imprescindível um estudo e uma elaboração de um planejamento 

antecipado e específico. Tendo em vista uma discussão teórica e prática, este trabalho estuda, 

por meio de uma análise focada em gestão, ferramentas e estratégias que auxiliam a definir o 

planejamento ideal para a implantação e os suprimentos essenciais na abertura de uma 

unidade. A pesquisa parte de um estudo de caso de um intenso programa de expansão de uma 

grande rede de varejo do Brasil, onde foram analisadas as etapas remetentes a um setor 

específico da companhia, desde o planejamento até o encerramento. Por meio de comparações 

entre as práticas e estratégias empresariais e o modelo teórico estudado, será sugerida a 

sistemática de planejamento ideal.   
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ABSTRACT 
 

In a program of expansion of a large retail company it is necessary to apply a continuous 

improvement in the integrated planning of all areas of the company involved in the project. In 

order to guarantee the new stores are in full operation, it is necessary to guarantee that all the 

work is done and the equipment is installed within the established deadline. For this, a study 

and an elaboration of an anticipated and specific planning is essential. Considering a 

theoretical and practical discussion, this work studies, through a management-focused 

analysis, tools and strategies that help to define the ideal planning for the implantation and the 

essential supplies in the opening of a unit. The research is based on a case study of an intense 

program of expansion of a large retail network in Brazil, where the steps forwarded to a 

specific sector of the company from the planning to the closing were analyzed. By doing 

comparisons between the practices and business strategies and the theoretical model studied, 

the ideal planning systematics will be suggested. 
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1.  CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 
 

1.1 Contexto 

 
 O setor varejista é um termômetro da economia nacional que reflete o poder 

de compra dos consumidores e o grau de operosidade da indústria e da agricultura. O 

varejo liga a produção ao consumidor final. Desta forma, se o varejo não se mostrar 

eficiente, todos os fatores produtivos na economia não serão bem aproveitados, assim 

como os indivíduos serão frustrados em seus desejos e necessidades (DRUCKER, 

1958, p. 252).  

          Ao longo dos anos, o setor varejista no Brasil vem se modernizando e se 

sofisticando, acompanhando as principais transições e momentos da formação 

socioeconômica do país. O processo de industrialização foi acompanhado pela 

progressiva urbanização, com a grande expansão das cidades. Esse processo se 

desenvolveu não somente no litoral como se expandiu para todo o território nacional, 

gerando uma modernização urbana e, consequentemente, uma demanda por produtos 

em geral. No contexto de país emergente, deve-se esperar interesse renovado ao 

varejo, já que esse setor é um catalizador de desenvolvimento não apenas de negócios, 

mas também dos aspectos sociais (BOTELHO, 2016).  

 As empresas mais representativas iniciaram uma reestruturação em seu 

modelo, a fim de implementar um processo de expansão com o objetivo de explorar 

esse "vácuo" de consumo. Esse processo exigiu um estudo interno, desde sua gestão e 

planejamento até as características de consumo de cada localidade do país. 

 Um programa de expansão de grande porte envolve o engajamento e a 

integração de todos os setores de uma companhia. Começando pela equipe de 

expansão, a qual prospecta possíveis locais para a abertura de uma unidade, passando 

pela equipe de obras, que coordena todo o processo de reforma do local, até a equipe 

de recursos humanos, que contrata o pessoal necessário. 

 Portanto, até chegar ao objetivo final, que é atender a demanda dos 

consumidores, são necessários uma série de investimentos e um planejamento 

antecipado. Desse modo, apesar de ser uma ideia simples, é uma tarefa bastante 

complexa para a companhia em geral. 
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1.2 Relevância de Pesquisa 

 
 Um programa de expansão de grande dimensão demanda uma complexidade 

de planejamento e logística. É de extrema importância os avanços e melhorias desses 

fatores, pois são estratégicos para o sucesso do plano. Itens como piso, lâmpadas, 

luminárias e cofres são imprescindíveis para que uma determinada loja inicie seu 

funcionamento e atinja as expectativas dos clientes e da companhia. 

 Nesse cenário, dois fatores são levados em consideração: o prazo e o preço. 

Dessa forma, prospectar o máximo de fornecedores possível para cada grupamento é 

indispensável, já que há o aumento de oferta, a competição se torna maior e, 

consequentemente, os valores finais caem, diminuindo o custo para a companhia. 

Além disso, há uma maior segurança com relação aos prazos de entrega, pois, quando 

um fornecedor estiver com o estoque esgotado, existirá uma outra opção para adquirir 

o equipamento dentro da data estipulada. 

 Ao mapear e analisar os orçamentos recebidos, fica claro que nem sempre o 

parceiro com o menor custo será o vencedor da concorrência. É necessário um 

entendimento profundo junto ao fornecedor para chegar na proposta que atenderá da 

melhor forma a demanda da companhia. 

 O resultado do presente trabalho pode despertar o interesse daqueles que 

desejam obter maior conhecimento na literatura sobre gestão de materiais relacionado 

ao mercado varejista. 

 
1.3 Situação Problema 

 
 Para a inauguração de uma loja são necessários uma série de equipamentos 

sem os quais seu funcionamento pleno não é possível.  

 Em um programa de expansão há um número de lojas a serem inauguradas em 

um determinado ano. No entanto, o local e a data de inauguração são definidos ao 

longo do processo devido ao tempo de estudo de viabilidade de cada loja e às 

burocracias para a assinatura de um contrato de aluguel. Portanto, o número de 

unidades a serem inauguradas é conhecido, mas os locais e as datas não. Assim, uma 

previsibilidade demanda x estoque a respeito dos equipamentos se faz necessária. 

 Definir o momento correto da compra, a quantidade ideal a serem comprados, 

os melhores preços, os níveis de segurança, a qualidade do bem ou do serviço, são 
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variáveis importantes nesse processo. O equilíbrio da demanda real de consumo com 

a produção é também um fator fundamental para evitar estoques elevados.  

 

1.4 Questão de Pesquisa 

 
 Neste estudo, este tópico, fomenta o desenvolvimento de uma solução para um 

problema identificado na situação problema: Qual o planejamento a ser adotado para 

efetivo alcance de implantação de novas unidades de venda na empresa estudada? 

 
1.5 Objetivos 

 
O objetivo central do trabalho é desenvolver um planejamento para a 

efetividade na expansão e instalação de novas unidades de venda na empresa 

estudada. 

Para isso serão estudados o cenário do comércio varejista no Brasil, técnicas a 

serem usadas para a previsão de demanda e as estratégias para uma gestão de estoque 

efetiva. Com o conhecimento de todas as ferramentas em questão e do cenário será 

elaborado um planejamento final, atingindo o objetivo central do projeto. 

  

1.6 Delimitações da Pesquisa 

 
O setor varejista é composto por vários formatos, tais como supermercados, 

lojas de departamento e lojas de conveniência. Dentro desse cenário encontram-se as 

grandes redes de varejo, que possuem centenas de unidades espalhadas pelo país. 

A pesquisa em questão tem o propósito de estudar e analisar o programa de 

expansão de uma grande rede de lojas de departamento. O programa de expansão em 

análise inclui o objetivo anual de inauguração de lojas na casa das centenas, ou seja, 

um número bastante elevado e que necessita de um planejamento apropriado. 

A empresa estudada possui unidades de venda em todos os estados do 

território brasileiro. 

A coleta de dados, bem como as entrevistas com os associados da empresa 

foram feitas no primeiro semestre do ano de 2019. 

O trabalho busca preservar os dados confidenciais da empresa estudada, bem 

como os fornecedores prestadores dos equipamentos participantes desta pesquisa. 
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 Apesar de ser voltado ao cenário anteriormente citado, é possível aplicar o 

presente estudo em outras frentes de negócio dentro do varejo. 

 

1.7 Justificativa para Escolha do Tema 

 
 Segundo a lei federal n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966, que regulamenta o 

exercício da profissão de Engenheiro Mecânico, o profissional tem como atividades: 

supervisão, coordenação e orientação técnica; estudo, projeto, planejamento e 

especificação; estudo de viabilidade técnico-econômica; elaboração de orçamento.  

 O trabalho proposto exige conhecimentos técnicos dos equipamentos, para 

padronização nas lojas, coordenação e orientação para as obras e instalações, além do 

estudo e do planejamento de estoques e entregas. 

 Portanto, pode-se concluir que o estudo de planejamento, programação e 

controle na abertura de novas unidades de uma rede de varejo está alinhada com as 

atribuições de um engenheiro mecânico. 

 

1.8 Estrutura do Estudo 

 
O presente estudo, baseado em uma linha teórica e outra empírica, está 

dividido em 5 capítulos. A seguir é apresentado o conteúdo de cada um deles: 

 

• O Capítulo 1 retrata o contexto da pesquisa, a situação-problema que gerou a 

necessidade de realizá-la, os objetivos a serem alcançados, bem como as 

delimitações e a relevância do estudo. 

 

• O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura no que diz respeito ao tema 

abordado no estudo, permitindo ao leitor construir uma visão teórica sobre 

assunto, facilitando a compreensão da pesquisa. 

 

• O Capítulo 3 descreve a estrutura metodológica da pesquisa de forma mais 

aprofundada, detalhando o caminho percorrido para se alcançar os objetivos 

finais do estudo. 

 

• O Capítulo 4 apresenta uma análise descritiva do estudo de caso. 
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• Por fim, o Capítulo 5 consiste na conclusão da pesquisa, contemplando os 

entendimentos que podem ser inferidos a partir do trabalho como um todo, 

além da avaliação global de como o estudo desenvolvido responde às 

questões levantadas no que se refere à situação-problema. 
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2. CAPÍTULO II:  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  
 Neste capítulo serão descritos todos os dados que possam auxiliar a alcançar o 

objetivo do projeto. Para isso, são introduzidos elementos que abordam tópicos 

necessários para o melhor entendimento do estudo. 

 

• O Setor de Varejo no Brasil 

• Planejamento na Execução de Projetos de Expansão 

• Definição de Localização 

• Previsão de Demanda 

• Ferramentas de Estoque 

 

2.1 O Setor de Varejo no Brasil 

 O varejo vem mudando expressivamente nos últimos anos, gerando uma 

reflexão dos profissionais e pesquisadores de administração. O varejo é um 

catalizador de desenvolvimento tanto no aspecto de negócios como sociais. Com isso, 

no contexto de país emergente, espera-se um interesse maior nesse setor. 

 Segundo Kumar, Sunder e Sharma (2015), o crescimento nos mercados 

emergentes vem atraindo atenção de consumidores, fabricantes de bens de consumo e 

varejistas. No entanto, principalmente a partir de 2014, o Brasil vem apresentando 

momentos de fragilidade no mercado de varejo devido à crises econômicas e políticas. 

 Com isso, como sugerem Gupta, Malhotra, Czinkota e Foroudi (2016), é 

importante a conexão entre inovação e competitividade, identificando que a 

competitividade de uma empresa permite que seus gestores inovem nas práticas 

mercadológicas. 

 Para Porter (1990), as empresas alcançam a vantagem competitiva através de 

iniciativas de inovação, manifestadas em novos produtos, serviços, processos ou 

novas abordagens baseadas em estratégias e atividades de marketing. Como define 

Rosenberg (1993), o varejo é o negócio que vende produtos e serviços para 

consumidores finais. Tal definição faz com que o conceito de varejo e suas atividades 

pareçam simples tornando, muitas vezes, as empresas carentes de inovações e 

competitividade. 
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 Apesar disso, mudanças no comportamento do consumidor vem 

transformando o setor de varejo. Segundo Cox et al. (2016), clientes mais jovens terão 

maiores expectativas de utilizar canais on-line, influenciados pelas mídias sociais. Por 

outro lado, a maior expectativa de vida e o envelhecimento da população levará à 

demanda por mais conveniência e disponibilidade local dos produtos, implicando 

numa contínua demanda por lojas físicas de varejo. 

 A relação entre inovação e competitividade contribui para que as empresas 

varejistas aprimorem o modelo de negócio ou proponham novos modelos tornando-as 

mais lucrativas, gerando valor aos acionistas mesmo em momentos adversos, como 

mencionado em relação ao Brasil. 

  

2.2 Planejamento na Execução de Projetos de Expansão 

 O PMBOK (2004, p. 5) define projeto como um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo e entende que todo 

projeto possui um início e final definidos. Outra característica intrínseca de projeto é a 

sua "elaboração progressiva", ou seja, o projeto se desenvolve em etapas e de forma 

contínua por incrementos.  

 Segundo Heldman (2006, p. 5) os projetos são únicos, de natureza temporária 

com datas definidas de início e fim e são concluídos quando suas metas são atingidas 

ou quando é decretada a não-viabilidade. Dessa forma, um projeto é bem sucedido 

quando atende ou excede as expectativas propostas inicialmente. 

 De acordo com o conceito definido pelo PMBOK, a implantação de novas 

unidades de venda é tipicamente um projeto, porque apresenta um esforço temporário, 

conduzido por uma equipe responsável, demonstrando diferentes resultados e serviços 

para diferentes processos e o planejamento da implantação mostra uma evolução 

progressiva ao longo de um determinado período. 

 Uma outra característica de projetos e que se relaciona com a implantação de 

novas unidades de venda diz respeito à variação do custo de implementação de 

mudanças no projeto e à capacidade de influenciar seus resultados ao longo do 

mesmo. Quanto mais perto da etapa final, maior é o custo para executar mudanças e 

menor é a capacidade de influenciar nos resultados do projeto. Tal característica 

demonstra a importância e a necessidade de se implementar um sólido processo de 
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planejamento e gestão, detectando a conveniência de modificações nas fases iniciais, 

com o objetivo de atingir os resultados desejados com o menor custo e a maior 

eficácia. 

 

 
Figura 01: Relação de custo e capacidade de influenciar os resultados ao longo do tempo. Fonte: 

PMBOK (2004) 

 

 O PMBOK se estrutura em nove áreas de conhecimento e cinco grupos de 

processos de gerenciamento de projeto, em um total de 44 processos. Quase todos 

estão envolvidos nas fases de planejamento ou execução da implantação de novas 

unidades de venda. O que varia em relação a outros projetos é a ênfase dada a cada 

um deles. De acordo com o PMBOK o gerente do projeto é o responsável pela 

definição dos processos adequados e da ênfase dada a cada um deles. Uma visão dos 

processos é representada na Figura 02, abaixo: 
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Figura 02: Grupo de processos de gerenciamento de projetos. Fonte: PMBOK (2004, p. 70) 

 



20 
 

 Ultimamente, alguns estudos vêm destacando a implementação prática do 

Supply Chain Cooperation (SCC) e seus benefícios no planejamento das companhias 

de varejo. Destaca-se a importância do planejamento conjunto, previsões e 

reabastecimento. 

 Ralston et al. (2017) define as relações de SCC como de longo prazo, onde os 

participantes, geralmente, cooperam, compartilham informações e trabalham em 

conjunto para planejar ou até modificar suas práticas de negócio a fim de melhorar a 

performance conjunta. 

 Segundo Matopoulos et al. (2007), em um nível estratégico, as empresas 

buscam desenvolver uma cultura de cooperação e relações que vão influenciar nos 

processos do negócio e decisões. Em um nível tático as empresas buscam alguma 

forma de integração entre elas e em um nível operacional focam na troca de 

informações. 

 Simatupang e Sridharan (2005) destacam cinco fatores críticos para Supply 

Chain Cooperation: um sistema de performance cooperativa, compartilhamento de 

informações, sincronismo de decisões, alinhamento e um processo de Supply Chain 

integrado. Segundo Danese (2011), a ideia geral por trás disso é que as companhias 

possam costurar soluções cooperativas para suas necessidades específicas. 

 Dessa forma, o Supply Chain Cooperation consiste em gerenciar as atividades 

e as relações de supply chain. Isso inclui selecionar os parceiros corretos com todas as 

implementações práticas e cooperações que são envolvidas. Além disso gerenciar os 

níveis de confiança e poder entre os parceiros. 

 No caso abordado por esta pesquisa, dentre os processos listados no PMBOK 

(2004) estão relacionados à implantação de novas unidades de venda: 

 

• Seleção de fornecedores: Aplicam-se critérios de avaliação para a seleção de 

fornecedores considerados aceitáveis e qualificados. Para esse processo 

formaliza-se contratos para o fornecimento de serviços ou equipamentos para 

o projeto. 
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Figura 03: Selecionar fornecedores. Fonte: PMBOK (2004). 

 
• Planejar contratações: Processo necessário para documentar os requisitos de 

produtos, serviços e resultados e, identificar possíveis fornecedores. 

Relaciona-se as empresas convidadas para o processo licitatório e é lançado 

um edital de licitação. 

 

 
Figura 04: Planejar contratações. Fonte: PMBOK (2004). 

 
• Solicitar retornos de fornecedores: Neste processo são solicitadas respostas 

como cotações e propostas de possíveis fornecedores. São recebidas as 

propostas de potenciais fornecedores de materiais ou serviços. 
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Figura 05: Solicitar retorno de fornecedores. Fonte: PMBOK (2004). 

 
• Administração de contrato: Neste processo são analisadas e documentadas a 

qualidade do desempenho atual ou passado de um fornecedor com base no 

contrato e nas ações corretivas. Tal processo ocorre durante a fase de 

monitoramento e controle do projeto. 

 

 
Figura 06: Administração de contratos. Fonte: PMBOK (2004). 

 
• Encerramento de contrato: Processo onde é feita a confirmação de que todo 

trabalho e todas as entregas foram satisfatórias. 
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Figura 07: Encerramento de contrato. Fonte: PMBOK (2004). 
 

 De acordo com o PMBOK (2004), para que um projeto seja bem sucedido a 

equipe deve: 

 

• Definir os processos adequados dentro dos grupos de gerenciamento de 

projetos necessários para atingir os objetivos estipulados; 

• Utilizar uma abordagem definida para adaptar os planos e as especificações do 

produto ou do serviço a fim de atender os requisitos do projeto; 

• Atender os requisitos para satisfazer as necessidades e expectativas das partes 

envolvidas; 

• Balancear as demandas conflitantes de escopo, tempo, qualidade, recursos, 

custo e risco para produzir um produto ou serviço de qualidade; 

 

 Estes princípios de aplicam à gestão da implantação de novas unidades de 

venda de uma rede de varejo. 

 

2.3 Definição de Localização de Novas Unidades 

 O Brasil é um país de dimensões continentais e engana-se quem acha que a 

definição de um ponto de venda é escolhido de forma aleatória. A localização é uma 

das decisões mais importantes que uma empresa deve tomar, independentemente de 

sua área de atuação. 

Com o passar dos anos e os efeitos da globalização, a tarefa de definir um 

ponto de localização foi se tornando cada vez mais complexa. Por isso, muitos autores 
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começaram a pesquisar métodos que pudessem auxiliar essa tomada de decisão, que é 

fundamental. 

No varejo, existem diversos fatores que podem influenciar na análise de 

localização de um determinado ponto de venda. Proximidade da concorrência, 

composição da população, padrões de trânsito de clientes, proximidade de lojas 

complementares, fatores englobados dentro do geomarketing e EVA são apenas 

alguns. 

O ambiente de negócios atual, altamente competitivo e cada vez mais 

globalizado, exige das organizações agilidade e inteligência na busca constante por 

vantagens competitivas. Neste contexto, a informação e, sobretudo, o conhecimento 

habilitado pelo bom uso da informação, tem papel preponderante na tomada de 

decisão tanto tática quanto estratégica (CAETANO, 2016, p. 84). 

Portanto, diante deste cenário, alguns conceitos devem ser clarificados para 

melhor compreensão desse processo específico, sendo importantes para composição 

da nossa análise alguns esclarecimentos conceituais e técnicos. 

 

2.3.1  Geomarketing 

 O SIG (Sistema de Informações Geográficas) se tornou uma poderosa 

ferramenta no gerenciamento de informações. É um instrumento de apoio à decisão 

constituído por hardware, software e procedimentos, construídos para suportar a 

aquisição, gestão, manipulação, análise, modelação e visualização de informação 

espacial georreferenciada, com o objetivo de resolver problemas complexos de 

planejamento e gestão que envolvem a realização de operações de análise espacial 

(ANASTÁCIO, 2015, p. 193). 

Segundo Furquim (2004), o SIG possibilita: 

 

• coletar, armazenar e recuperar informações baseadas em sua 

localização espacial; 

• identificar locais dentro de um ambiente alvo de acordo com 

determinado critério; 

• explorar relações entre conjunto de dados dentro deste ambiente; 
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• analisar dados relacionados especialmente para auxílio na tomada de 

decisão sobre este ambiente; 

• mostrar o ambiente gráfico e analítico antes e depois de uma análise 

qualquer; 

• facilitar a seleção e a passagem de dados para modelos de simulação 

capazes de avaliar o impacto de alternativas no ambiente escolhido. 

  

A aplicação do SIG ao campo dos negócios define o geomarketing. Essa 

aplicação nada mais é que a integração dos conceitos e estudos geográficos no 

ambiente do marketing, como áreas de atuação, distribuição e localização de pontos 

de venda (MIRANDA, 2014, p. 2). 

Geralmente, os consumidores, quando necessitam de um produto de baixo 

valor, tendem a buscá-lo em sua própria cidade. No entanto, quando o valor do 

produto é maior, a disposição de buscá-lo em cidades vizinhas aumenta, devido à 

busca por melhores preços e oportunidades. 

Essa tendência de movimentação dos consumidores entre centros comerciais é 

chamada de lei da gravitação do varejo e vai depender do poder de atração ou de 

repulsão das localidades. Esse é um dos vários modelos levados em consideração 

dentro da aplicação do SIG. As variáveis mais utilizadas na determinação de um 

potencial de mercado são: tempo, localização de demanda, renda da população, 

estrutura socioeconômica e esforço de mercado das empresas ali atuantes 

(MIRANDA, 2014, p. 6) 

Atualmente já existem diversos softwares que fazem a união dos dados e 

informações geográficas com as características dos clientes e de demanda, auxiliando, 

dessa forma, a tomada de decisão de diversas empresas de diferentes segmentos. Para 

o varejo é um aliado imprescindível para o sucesso de um determinado ponto de 

venda. 

Em suma, o geomarketing é o nome dado à área de gerenciamento de 

informação que incorpora as dimensões espaciais para auxílio à tomada de decisões 

dentro do domínio específico de mercado, o que permite levantar as características de 

uma determinada região e analisar seu potencial socioeconômico (MIRANDA, 2014, 

p. 2). 
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2.3.2 Valor Econômico Agregado (EVA®) 

O Valor Econômico Agregado (EVA®) é uma importante ferramenta para 

medir o desempenho de uma empresa, seja interna ou externamente. O EVA®, de 

forma mais ampla, é um parâmetro de desempenho econômico e sistema de gestão, 

indicando se a empresa está criando ou destruindo valor aos acionistas (ASSAF 

NETO, 2014). 

Não há um consenso sobre a origem do conceito, mas Joel Stern e Bernett G. 

Stewart registraram o nome como EVA (Economic Value Added) nos anos de 1980 e 

se tornou marca registrada da Stern Stewart & Co.. Tal conceito deriva da abordagem 

do lucro econômico, o qual mede o valor criado em um negócio em um período de 

tempo (HEDSON, 2017, p. 6). 

Quando um determinado negócio está destruindo valor caracteriza um lucro 

menor que o custo, ou seja, o negócio não cobre nem ao menos o seu custo de capital. 

No entanto, quando o lucro se torna maior que o custo, o negócio atua em lucro 

econômico, agregando valor. 

De acordo com Assaf Neto (2017), as formas de se calcular o EVA® são 

descritas no quadro abaixo: 

 
Quadro 01: Abordagens do EVA. Fonte: Assaf Neto (2017) 

Medida de 

Valor 

 

Fórmula 

 

Onde 

 

 

 

 

 

EVA 

 

 

EVA = NOPAT - (WACC x 

INVESTIMENTO 

NOPAT = Lucro Operacional líquido 

do IR (Imposto de Renda) 

WACC = Custo Médio Ponderado de 

Capital 

INVESTIMENTO = Capital de giro 

mais capital fixo 
EVA = (ROI - WACC) x 

INVESTIMENTO 

ROI = Retorno sobre o capital 

investido (giro do investimento x 

margem operacional 

EVA = LUCRO LÍQUIDO - (Ke x PL) Ke = Custo do capital próprio 

PL = Patrimônio Líquido 
EVA = (ROE - Ke) x PL ROE = Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido (LL/PL) 
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 Para Assaf Neto (2017) existem três possibilidades de formação de riqueza 

através do EVA. Quando o EVA projetado é maior que zero (EVA > 0), indica que o 

valor econômico da empresa supera o capital investido nos ativos; quando o EVA é 

igual a zero (EVA = 0), ou seja, o retorno é igual ao exigido pelos investidores; ou 

EVA negativo (EVA < 0), que representa destruição de valor. 

 No que diz respeito à viabilidade dos novos empreendimentos é importante 

calcular, também, o payback, ou seja, o tempo necessário para a companhia obter o 

valor investido. Geralmente, existe um tempo máximo para que seja obtido o retorno. 

Caso o período previsto seja maior, o local já não é interessante para o investimento. 

 No varejo, a utilização do EVA® se torna muito útil no estudo de viabilidade 

de uma nova unidade de venda. Através dele é possível estudar se um determinado 

investimento dará o retorno esperado, agregando valor à companhia, sendo, desta 

forma, um importante critério na definição de pontos de venda. 

 

2.4 Previsão de Demanda 

 A previsão de demanda possui um importante papel no planejamento 

estratégico de diversas áreas de uma companhia. É um fator fundamental 

principalmente quando ligado aos aspectos de gerenciamento de produção como, por 

exemplo, gestão de estoque. 

 Segundo Tubino (1997, p. 63): 

 
   As empresas, de uma maneira ou de outra, direcionam suas atividades para 

   o rumo em que acreditam que seu negócio andará. O rumo é normalmente 

   traçado com base em previsões, sendo a previsão de demanda a principal 

   delas. A previsão de demanda é a base para o planejamento estratégico da 

   produção, vendas e finanças de qualquer empresa. Partindo desse ponto, as 

   empresas podem desenvolver os planos de capacidade, de fluxo de caixa, de 

   vendas, de produção e estoques, de mão-de-obra, de compras etc.  
 

 A previsão de demanda é muito utilizada no ambiente comercial, prevendo o 

número de vendas em um determinado período, a fim de abastecer a loja com a 

devida quantidade de sortimentos e gerir o estoque da forma mais adequada. Porém, 
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também pode ser utilizada no ambiente operacional e de suporte, como por exemplo 

no suprimento de equipamentos. 

 Existem variadas técnicas de previsão de demanda, que podem ser 

classificadas em dois métodos: quantitativo ou qualitativo. Em algumas ocasiões há 

técnicas que se enquadram na combinação de ambos. 

 De acordo com Romanzini (2016, p. 1035), os métodos quantitativos 

geralmente são mais precisos quando uma quantidade razoável de dados históricos 

está disponível e o fenômeno em investigação é estável. Métodos qualitativos são 

utilizados quando não existem dados disponíveis que possam ser usados e o fenômeno 

em investigação se modifica, fazendo com que o passado seja incapaz de explicar o 

estado futuro. 

  

2.4.1 Abordagens Quantitativas 

 Abordagens quantitativas são aquelas que podem ser mensuradas utilizando 

dados anteriores e abordagens matemáticas e estatísticas. Geralmente a situação 

estudada não sofre variações. A seguir será dada uma breve introdução sobre cada 

método. 

 

• Regressão Linear 

 A regressão linear, que pode ser simples, exponencial ou múltipla, se dá 

através da relação de duas ou mais variáveis.  Para Tubino (2009, p. 30), esse método 

simples busca definir o efeito de uma variável sobre um determinado produto. É um 

modelo causal no qual uma variável independente influencia uma dependente. Um 

exemplo é a influência do inverno na demanda por casacos. 

 

• Média do Último Período 

 De acordo com Fernandes e Filho (2010), esse método determina que a 

previsão para um determinado período é exatamente a venda do período anterior. 

Apesar de ser simples é bastante usual em alguns casos. 
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• Média Móvel Simples 

 Segundo Fernandes e Filho (2010), na média móvel simples apenas os 

períodos mais recentes são considerados. É um método pouco sofisticado e em alguns 

casos não é bem aplicado. 

 

• Média Móvel Ponderada 

 Segue a mesma ideia do método anterior, porém são atribuídos pesos 

crescentes nos períodos mais recentes. Para Moreira (2008), a flexibilidade na 

atribuição dos pesos torna o método mais eficaz que o anterior. 

 

• Média Móvel Exponencial 

 Método semelhante aos anteriores, porém mais eficaz e usual. Segundo 

Fernandes e Filho (2010), neste método os pesos decrescem exponencialmente. A 

previsão do período anterior é primordial na realização do cálculo. 

 

• Sazonalidade e Tendência 

 Neste método a sazonalidade influencia em dados momentos na previsão da 

demanda. De acordo com Fernandes e Filho (2010), a sazonalidade sofre tendências 

em seus períodos, influenciando no modelo de cálculo ao adicionar um percentual que 

relaciona a tendência de crescimento ou decrescimento das vendas. 

 

2.4.2 Abordagens Qualitativas 

 Abordagens qualitativas são aquelas que não podem ser mensuradas, mas 

podem ser contempladas através de técnicas descritas. Este tipo de abordagem está 

fundamentada em conhecimentos e opiniões. 

 

• Opiniões dos executivos 

 Tipo de análise na qual gestores de diferentes departamentos se reúnem para 

traçar metas estratégicas e definir previsões de longo prazo. Ao mesmo tempo que 

diminui a tendência de apenas uma pessoa tomar a decisão, alguns autores, como 
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Moreira (2008), acreditam que esse método pode gerar influência de uma pessoa 

sobre o grupo. 

 

•  Pesquisa de mercado 

 Fernandes e Filho (2010) destaca que a realização de entrevistas com amostras 

do público alvo da empresa fornece dados que podem ser usados no longo prazo. Este 

tipo de previsão pode ser realizado de diversas maneiras na busca  pelo entendimento 

do gosto do consumidor. 

 

• Método Delphi 

 Este método se assemelha bastante ao primeiro aqui listado. No entanto, de 

acordo com Fernandes e Filho (2010), ao invés da alocação de gestores, o método 

busca unir especialistas para que exponham suas opiniões referentes ao assunto, com 

o objetivo de chegar a um consenso sobre a decisão a ser tomada. São necessárias 

várias rodadas de discussão, já que este método é baseado na aplicação de 

questionários com os especialistas envolvidos no projeto. 

 

2.5 Estoque 

 A partir do estudo de previsão de demanda e a definição de uma meta 

quantitativa, é possível um aperfeiçoamento dos serviços relacionados com a compra, 

o armazenamento e a distribuição de materiais, a fim de minimizar os custos e, por 

consequência atingir lucros maiores. O controle de estoque é um tópico 

imprescindível no planejamento de uma companhia para que todas as demandas sejam 

atendidas da melhor forma possível. 

 Como afirma Francischini (2002), as atividades abrangidas pela 

Administração de Materiais, com o suporte de práticas de gestão, proporcionam 

condições promissoras ao equilíbrio financeiro e econômico de uma organização, 

além de auxiliar no abastecimento, no planejamento e no reaproveitamento de 

materiais, auxiliando na melhoria dos resultados de qualquer empresa. 

 Chiavenato (1991, p. 35) define a Administração de Materiais como o fluxo 

total de materiais da empresa desde a programação,  compras, recepção, transporte, 
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movimentação e armazenamento. Segundo Pozo (2002), tem o objetivo de prover o 

material correto, no momento certo, com a qualidade certa e em condições de ser 

utilizado, com um ótimo custo, visando a satisfação dos clientes da organização.  

 Para que o controle de estoque seja efetivo e realizado da melhor forma pela 

companhia, com o objetivo de obter as vantagens anteriormente descritas, é 

apropriado utilizar métodos e ferramentas de apoio como: o método ABC, o método 

Just in Time, o método Kanban e estoques de segurança, além dos custos originados 

dos estoques. 

 

2.5.1 Custos de Estoque 

 
 Com a crescente competitividade do mercado, os responsáveis pela 

administração dos materiais devem atentar para os custos que os estoques acarretam, 

identificando-os e minimizando-os da melhor maneira, a fim de atender as demandas 

com o menor gasto possível. 

 De acordo com Francischini e Gurgel (2002), existem basicamente quatro 

custos de que são muito importantes na determinação do nível de estoque a ser 

mantido. São eles: custo de aquisição, custo de armazenagem, custo de pedido e custo 

de falta. 

 

• Custo de Aquisição dos Estoques 

 Francischini e Gurgel (2002) afirmam que o custo de aquisição é o valor pago 

pela empresa compradora pelo material adquirido. O administrador de materiais não é 

o responsável direto por esse custo, mas pode acabar implicando diretamente no valor 

do material em estoque. Com isso, é importante que a área de compras minimize ao 

máximo o valor pago por cada unidade.  

 

• Custo de Armazenagem ou Manutenção dos Estoques 

 De acordo com Dias (2009), esse custo se refere aos gastos que englobam o 

almoxarifado, decorrente do armazenamento de todos os materiais disponíveis da 

companhia. Francischini e Gurgel (2002) destacam que este é um dos itens mais 
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influentes na lucratividade das empresas e, por isso, deve ter toda a atenção do 

administrador de materiais, a fim de manter o menor gasto possível. 

 

• Custo de Pedido 

 Segundo Francischini e Gurgel (2002), o custo de pedido se refere ao valor 

gasto quando a empresa solicita ao fornecedor a compra de um determinado lote. Para 

Pozo (2002) o custo total dos pedidos é composto pela mão-de-obra necessária para 

emissão e processamento, pelo material utilizado na confecção do pedido e pelos 

custos indiretos como telefone, energia, etc. 

 

• Custo de Falta de Estoque 

 Os prejuízos à empresa podem ser enormes quando não há um determinado 

item no estoque. Como afirmam Francischini e Gurgel (2002), é de extrema 

importância analisar e controlar esse custo, pois a companhia pode deixar de atender 

os clientes por falta de estoque ou até mesmo perder seus principais fornecedores. 

 É fundamental haver um equilíbrio entre a minimização dos estoques e o 

atendimento às demandas. Visando reduzir os estoques, muitas vezes, não ocorre o 

planejamento correto gerando um déficit do produto final, acarretando grandes 

transtornos aos clientes e prejuízos para a companhia. 

 

2.5.2 Ferramentas de Estoque 

 
 Existem algumas ferramentas essenciais para o apoio no controle dos níveis de 

estoque de uma companhia. Serão citados a seguir alguns dos modelos mais 

conhecidos. 

 

• Classificação ABC 

 A curva ABC é uma das formas mais utilizadas pelos administradores de 

materiais na gestão do estoque, pois permite classificar os itens em diferentes níveis 

de atenção e o que precisará ser adequado em um determinado período. Martins e Alt 

(2009) afirmam que a análise ABC investiga o consumo dos estoques em quantidade 
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ou valor monetário, a fim de que sejam classificados em ordem decrescente de 

importância. 

 Nesse processo, os itens a serem estudados são classificados em três diferentes 

categorias: A, B e C.  Martins e Alt (2009) definem que os itens mais importantes são 

denominados como classe A, os intermediários classe B e os menos importantes, 

classe C. Quando definidos Dias (2009, p. 73) sugere que os itens de classe A devem 

ser tratados com uma atenção especial pelo administrador, os itens de classe B com 

atenção intermediária e os itens de classe C justificam pouca atenção. 

 Segundo Maia, Bueno, Hartman e Limas (2013), a vantagem desse método é a 

otimização da gestão, aplicação e investimento dos recursos financeiros ou materiais, 

evitando desperdícios e, consequentemente, um aumento na lucratividade. 

  

• Método Just In Time (JIT) 

 O método Just In Time foi originado e desenvolvido no Japão e adotado no 

modelo Toyota de produção. Esse modelo possui variadas definições na visão dos 

estudiosos sobre o assunto. Para Martins e Alt (2009) esse método é utilizado na 

produção com o objetivo de dispor corretamente dos materiais requeridos apenas 

quando necessário, a fim de reduzir os custos de estoque. Segundo Dias (2009, p. 

131) o JIT é um método de redução de desperdícios nos processos de manufatura. 

 O JIT é um modelo abrangente, que é utilizado nos ambientes de produção, 

mas também pode estar presente na administração de níveis de estoques, que segundo 

Dias (2009, p. 132) podem ser matérias primas, produtos finalizados ou em processo, 

disponibilidade de máquina, retrabalho, refugo, reclamação de clientes entre outras. 

Como afirma Martins e Alt (2009) a base desse sistema é que nada deve ser 

produzido, comprado ou transportado antes da hora solicitada. 

 Segundo Dias (2009, p. 133), alguns elementos cruciais podem ajudar a 

entender este método. São eles: 

     
   A eliminação de defeitos, evitar o retrabalho; aproveitamento máximo nos 
   processos produtivos; retorno imediato de informações e métodos de  
   autocontrole; tamanho do lote igual à unidade; redução dos materiais de 
   preparação; redução da movimentação através de produção por fluxo  
   unitário; manutenção preventiva; diversificação da capacidade: operários 
   polivalentes; envolvimento do operário: atividades de pequenos grupos; 
   desenvolvimento de fornecedores com as mesmas ideias.   
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 Como afirma Dias (2009) o JIT busca melhorar o processo produtivo, 

reduzindo os estoques e os custos, aumentando os lucros e eliminando tudo o que é 

desnecessário para criação de valor. 

 

• Métodos de Avaliação dos Estoques 

 De acordo com Fenili (2016), os métodos de avaliação de estoques estão 

relacionados ao acompanhamento e à verificação da quantidade de capital 

imobilizado em estoque. Cabe ao gestor escolher, dentre os vários métodos existentes, 

o que está mais relacionado à realidade do seu empreendimento. 

 Alguns métodos que podem ser aplicados: 

i. Custo Médio, onde o valor de saída para cada item é a média do valor dos 

itens em estoque. 

ii. Primeiro a entrar é o primeiro a sair (PEPS), onde o valor de saída para 

cada item é o preço dos itens que deram entrada na data mais antiga. 

iii. Último a entrar é o primeiro a sair, onde o valor de saída para cada item é 

o preço dos itens que deram entrada na data mais recente. 

 

• Estoque Mínimo e Máximo 

 Segundo Francischini e Gurgel (2002), o estoque mínimo se caracteriza por 

uma determinada quantidade de peças que devem existir na organização, a fim de 

suprir as variações que a companhia possa vir a passar, evitando, dessa forma, 

transtornos ao consumidor durante a venda. 

 Para Martins e Alt, o estoque mínimo gera uma segurança para a empresa, 

pois mantendo o estoque em níveis baixos é possível impedir uma possível parada na 

produção ou nas vendas por falta de materiais necessários em estoque ou disponíveis 

em um curto prazo. 

 Quanto ao nível máximo de estoque, como afirma Pozo (2002), está 

relacionado à capacidade de suporte às oscilações normais de estoque, o que garante 

uma margem segura a medida em que a cada novo lote o nível máximo não aumente 

nem encareça os custos de manutenção. 
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 Uma ótima ferramenta que auxilia na identificação e no controle dos estoques 

se dá através da chamada curva dente de serra. Dias (2009) aponta que esse modelo 

consiste na representação gráfica das entradas e saídas de um determinado item 

relacionado ao tempo decorrido para seu consumo. De acordo com Bowersox, Closs e 

Cooper (2007), tal curva é utilizada para definir em que ponto o estoque deve ser 

reabastecido. 

 

Figura 08: Gráfico Dente de Serra. Fonte: Francischini e Gurgel (2002). 
 

 Se não houver variação da demanda durante o tempo e se não existirem 

atrasos ou esquecimentos de compra ou entrega, Francischini e Gurgel (2002) 

afirmam que as linhas do gráfico serão constantes. 
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3. CAPÍTULO III:  MÉTODO DE PESQUISA 
 

3.1 Estrutura da Pesquisa 

 

 Nesse trabalho, a pesquisa a ser desenvolvida é constituída em duas 

abordagens teórica e empírica, que atuam de forma conjunta a fim de gerar 

conclusões do presente estudo. 

 

• Abordagem Teórica: Levantamento de literatura referente a temas que sejam 

pertinentes à compreensão da pesquisa, englobando pontos relacionados ao 

varejo, planejamento, programação e controle em um cenário de expansão. 

 
• Abordagem Empírica: Será realizado um estudo de caso a partir de pesquisas 

de campo e entrevistas em aberto, identificando práticas da empresa escolhida. 

 
 A pesquisa propõe realizar uma análise do planejamento e controle de abertura 

de novas lojas de uma rede de varejo, comparando os modelos teóricos providos pela 

abordagem teórica e as práticas empresariais de planejamento, a fim de avaliar seus 

principais processos e traçar sugestões de como otimizar tal desempenho. 
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Figura 09: Estrutura Metodológica da Pesquisa (adaptada de Araújo, 2011). 
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4. CAPÍTULO IV:  ANÁLISE E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 
 Em um estudo de caso, é importante avaliar as práticas que estão sendo 

adotadas e comparar com as práticas consideradas as ideais. 

 Para tal, os associados da companhia estudada foram entrevistados, a fim de 

compreender o modelo de planejamento e gestão adotado no plano de expansão e de 

implantação de novas lojas. Da mesma forma, foram coletados dados para mensurar e 

avaliar tal modelo. 

 A partir disso, os resultados foram comparados com os modelos ideais listados 

no capítulo de Fundamentação Teórica. 

  

4.1 A Empresa Estudada 

  
 Neste capítulo será descrita de forma sucinta a empresa estudada, que foi 

denominada nesse trabalho como Empresa A, a fim de proporcionar ao leitor um 

entendimento geral sobre a companhia e sua área de atuação no mercado. Vale 

ratificar que as informações foram retiradas do próprio site da empresa e de conversas 

com os profissionais associados da mesma. 

 A Empresa A é uma das maiores redes de varejo do país e conta com mais de 

1500 lojas espalhadas em todos os estados do território nacional. A companhia se 

encontra em um franco processo de expansão, inaugurando entre 100 e 200 lojas por 

ano. 

 O estudo de caso focará na análise do processo de abertura de uma unidade de 

venda específica. 

 

4.2 Situação Problema 

 

 Como foi especificado no capítulo I, para a inauguração de uma loja são 

necessários uma série de equipamentos sem os quais seu funcionamento pleno não é 

possível. Neste grupo de equipamentos, geralmente, estão incluídos piso, luminárias, 

lâmpadas, cofre, porta flexdoor, gerador e nobreak e estabilizador. 

 Em um programa de expansão há um número de lojas a serem inauguradas em 

um determinado ano. No entanto, o local e a data de inauguração são definidos ao 

longo do processo devido ao tempo de estudo de viabilidade de cada loja e às 
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burocracias para a assinatura de um contrato de aluguel. Portanto, o número de 

unidades a serem inauguradas é conhecido, mas os locais e as datas não. Assim, uma 

previsibilidade demanda x estoque a respeito dos equipamentos se faz necessária. 

 Definir o momento correto da compra, a quantidade ideal a serem comprados, 

os melhores preços, os níveis de segurança, a qualidade do bem ou do serviço, são 

variáveis importantes nesse processo. O equilíbrio da demanda real de consumo com 

a produção é também um fator fundamental para evitar estoques elevados.  

 

4.3 O Objetivo de Estudo 

 

Como especificado no capítulo I, o objetivo central do trabalho é desenvolver 

um planejamento para a efetividade na expansão e instalação de novas unidades de 

venda na empresa estudada. 

 

4.4 Sistemática de Planejamento 

 
 Estudar as práticas empresariais da Empresa A em um plano de expansão 

analisando a implantação de uma nova unidade de venda, desde o seu planejamento 

até sua inauguração, para posteriormente efetuar a comparação entre as práticas 

empresariais levantadas e as práticas descritas na revisão de literatura. 

 Neste capítulo será estudada e analisada a implantação de uma nova unidade 

de venda da Empresa A, utilizando o Checklist definido abaixo: 

 
Quadro 02: Cheklist para acompanhamento. 

 Checklist 
 
 

P 

- Prospeccão de Novos Fornecedores; 
- Homologação de Equipamentos; 
- Negociação de Níveis de Estoque com os 
Parceiros; 
- Prospecção de Pontos de Venda; 
- Avaliação do PV com o EVA; 
- Execução de Projeto/Lay-out; 
- Assinatura de Contrato; 

 
D 

- Licitação da Obra; 
- Concorrência entre os Fornecedores de 
Equipamentos; 
- Avaliação e Equalização das Propostas; 
- Execução da Obra; 
- Agendamento e Entrega dos Equipamentos; 

 
C 

- Acompanhamento da Obra; 
- Acompanhamento das Entregas dos 
Equipamentos; 
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A - Executar as correções necessárias; 
- Contratação de outras empresas; 

 

 A implantação da unidade de 350m2 aconteceu no ano de 2019 em um 

shopping no estado de Goiás, na região centro-oeste do Brasil. O processo de 

implantação da loja durou um total de 6 meses, enquanto o planejado eram 3 meses. O 

desvio se deu devido ao atraso na execução da obra civil e instalações prediais. 

 Para melhor entendimento do projeto, o estudo de caso foi dividido de acordo 

com o Check List nas etapas de planejamento (Plan), execução (Do), 

acompanhamento (Check) e correção (Act). 

 

4.4.1 O Processo de Implantação 

 
 Os dados adquiridos com a pesquisa de campo em conjunto com a pesquisa 

teórica possibilitam a análise crítica para esse projeto. Dessa forma, a partir desses 

resultados, podemos indicar quais pontos teóricos se enquadram de forma mais 

efetiva no planejamento, na programação e no controle da implantação de uma nova 

unidade de venda. Abordaremos uma análise nas áreas do planejamento, execução, 

acompanhamento e correção. 
  

4.4.1.1 Planejamento (Plan) 
 
 Em um grande plano de expansão, com a inauguração de 200 unidades de 

venda por ano, é de extrema importância contar com parceiros confiáveis e que 

tenham capacidade de, junto com a companhia, atingir o número de aberturas 

proposto. Para tal, no início de cada ano é feita a prospecção de novas construtoras e 

fornecedores e reuniões onde é exposto de forma transparente o modelo de negócio da 

companhia. 

 Durante o processo de prospecção de novos parceiros é aplicado o conceito de 

Supply Chain Cooperation, no qual ocorre uma troca mútua de informação entre as 

empresas. A equipe de manutenção da Empresa A faz visitas nas fábricas dos 

fornecedores, a fim de compreender o modelo de negócio e sua capacidade de 

produção.   
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 A partir de estudos envolvendo as equipes de manutenção e engenharia são 

definidas as especificações técnicas dos equipamentos, tais como medidas, materiais 

utilizados entre outras, exemplificadas na Figura 10. Dessa forma, é estipulado um 

padrão para que todos os fornecedores fabriquem itens similares e o escopo de cada 

loja seja obedecido. 

 

 
Figura 10: Especificações técnicas das luminárias utilizadas. Fonte: Arquivos da Empresa A. 

 

 Com todas as exigências cumpridas e a finalização da homologação do 

fornecedor, inicia-se a etapa de planejamento do estoque para o ano. Como a 

quantidade de lojas a serem inauguradas é alta, é de extrema importância definir um 

estoque mínimo de segurança, a fim de que não haja complicações no atendimento de 

toda a demanda. Para tal, o cálculo desse estoque é baseado na capacidade de 

produção do fornecedor e na distribuição da demanda, bem como os períodos críticos 

durante anos passados. 
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Figura 11: Demanda de luminárias por período. Fonte: Arquivos da Empresa A. 

 

 Com isso, mais uma vez é aplicado o conceito de Supply Chain Cooperation. 

Durante a visita à fábrica, a Empresa A toma conhecimento do modelo de operação e 

da capacidade de produção. Através de uma base de dados dos anos anteriores do 

plano de expansão, com as quantidades dos itens adquiridos por período, é repassada 

ao parceiro uma projeção de compra ao longo do ano. Com estes parâmetros definidos 

chega-se a uma quantidade mínima de equipamentos para atender toda a demanda de 

lojas. 

 Na Empresa A os equipamentos considerados essenciais para a inauguração de 

uma unidade de venda são: 

• Piso 

• Luminárias 

• Lâmpadas 

• Cofres 

• Porta em ABS 

• Gerador 

• Nobreak e Estabilizador 

 A prospecção de pontos de venda acontece através de uma busca geral por 

imóveis através da internet ou imobiliárias. Todos os setores envolvidos na expansão 
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da companhia buscam de alguma forma trazer possíveis localizações para a 

companhia. 

 Com uma localização definida, o próximo passo é levá-la ao setor de expansão 

onde é feito um estudo de viabilidade comercial, a fim de verificar se aquela loja 

atingiria os objetivos da empresa. Caso a unidade seja viável comercialmente, a 

equipe de engenharia faz um estudo de viabilidade técnica, com o intuito de avaliar o 

estado atual do imóvel e a ocorrência da obra no local. 

 A partir daí, a equipe de projetos, que envolve a atuação de engenheiros e 

arquitetos, começa a elaborar o projeto e o lay-out da loja, mesmo antes dos trâmites 

jurídicos e da assinatura do contrato. O projeto envolve escopo civil, instalações 

elétricas, hidráulicas, ar-condicionado, sonorização entre outras. 

 O planejamento para implantação da loja em questão, situada no estado do 

Pará, começou assim que o ponto foi prospectado.  Com a localização definida a 

partir da prospecção, foram repassados os detalhes do imóvel para as equipes de 

expansão e engenharia.  

 A equipe de expansão, através da ferramenta EVA, explicada no capítulo de 

Revisão da Literatura, fez um estudo para verificar a viabilidade comercial do 

possível novo ponto de venda. Para isso foram utilizados uma série de parâmetros tais 

como as características sócio-demográficas da cidade, o perfil do mercado 

consumidor da região, a densidade de pedestres que passam pelo ponto entre vários 

outros. 

 Por outro lado, a equipe de engenharia, formada por engenheiros e arquitetos, 

através de visitas e estudos técnicos verificou que o imóvel era viável para a execução 

da obra. 

 O estudo de viabilidade demonstrou os resultados listados na tabela a seguir: 

 
Quadro 03: Resultado do estudo de viabilidade. Fonte: Arquivos da Empresa A 

 

 

Ponto de Venda 

 
 

• Investimento da Empresa A: 

R$992.700,00 

• Investimento do Proprietário do 

Imóvel: zero 

• Investimento Total: 
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R$992.700,00 

 

 

 

 

Características da Loja 

• Venda Bruta (Estimada): 

R$3,80MM/ano 

• Área de Vendas: 350m2 

• Margem sobre Venda: 30,6% 

• Aluguel Fixo Mensal: 1˚/2˚ ano:    

R$8.500,00 

                                    3˚ ano: 2,5% s/ VB 

                                    4˚ ano: 2,6% s/ VB 

                                    5˚ ano: 2,8% s/ VB 

 

 

EVA 

• WACC: 10,7% 

• PL: R$ 4,25MM 

• Venda/m2/Mês: R$904,76 

• Payback: 24 meses 

 

 O estudo foi apresentado para a diretoria que, posteriormente, aprovou o ponto 

de venda. 

 
4.4.1.2 Execução (Do) 
 

 A partir de todo o planejamento para a implantação da loja feito, inicia-se a 

fase da execução do processo. Nesse momento ocorrem as contratações das empresas 

que farão as obras e instalações e que fornecerão os equipamentos. 

 O processo de contratação acontece através de processos licitatórios. Com as 

empresas e fornecedores já prospectados no início do ano e, com isso, contando com 

um alto grau de opções no mercado as propostas são analisadas e negociadas pelo 

setor de licitações e de compras da equipe de engenharia e as que melhor atenderem 

os valores e os prazos solicitados são contratadas para a execução dos serviços e/ou 

para o fornecimento dos equipamentos. 

 O contrato de locação do imóvel foi assinado e o projeto foi divulgado, a partir 

daí foi iniciado o processo de licitação para contratação da obra. Inicialmente o prazo 
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estipulado para a execução da obra foi de 60 dias (45 dias de obra + 15 dias de 

montagem). No entanto, devido ao shopping já estar em funcionamento e o trabalho 

só poder ser executado durante o período da noite, o prazo foi estendido para 75 dias 

(60 dias de obra + 15 dias de montagem). 

 Com as propostas em mãos, após algumas rodadas de negociação, os serviços 

de obra civil e instalações foram contratados com início imediato. Já a compra dos 

equipamentos se deu 15 dias depois. Houve um atraso de uma semana no início da 

obra devido a uma revisão de projeto. 

  

4.4.1.3 Acompanhamento (Check) 
 
 O acompanhamento do processo de implantação das lojas envolve, 

basicamente, todos os setores do departamento de engenharia da Empresa A. São 

envolvidos: 

 

• 1 coordenador de obra (in loco) 

• 1 fiscal de obra (in loco) 

• setor de licitações 

• setor de compras 

• Engenheiros e Arquitetos 

  
 A fim de acompanhar e verificar se o cronograma de implantação está sendo 

obedecido, a equipe de engenharia faz uma reunião semanal. Nesta reunião são 

expostos todos os pontos da obra, através de vídeos e fotos e discutidos os prazos de 

execução. 

 Na loja objeto desse estudo, foi verificado que, pouco mais de 15 dias após a 

contratação da obra, o progresso feito foi muito pequeno com relação ao planejado. 

Esse ponto foi motivo de preocupação para a equipe já que essa situação poderia 

causar um atraso na inauguração da unidade. 

 A construtora contratada para executar a implantação da loja já havia feito 

outras unidades de forma satisfatória, porém todas elas em sua região de conforto que 

era sul e sudeste.  
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 A localização mais afastada, na região centro oeste, acabou sendo um 

empecilho para a empresa vencedora da licitação, já que a mobilização do pessoal e o 

contato com fornecedores acabou sendo prejudicado. Além disso, a construtora estava 

executando outras obras ao mesmo tempo, fazendo com que o seu foco ficasse 

dividido, faltando a equipe necessária para dar a ênfase necessária. 

 Quanto à entrega de equipamentos, os mesmos fiscais e coordenadores da obra 

informam a equipe de compras conforme as entregas vão sendo efetuadas. Apesar de 

terem ocorrido algumas postergações nas datas, devido ao cronograma da obra que 

atrasou, não houve nenhum atraso nas entregas que comprometesse a inauguração da 

loja. 

 

4.4.1.4 Correção (Act) 
 

 Com o atraso no cronograma da obra e o iminente adiamento na inauguração 

da loja, o time de Engenharia iniciou a atuação na correção do problema. Foram feitos 

contatos constantes pelo setor de licitações com os responsáveis da construtora, a fim 

de entender o motivo de tal problema. 

 Foram feitas indicações e apresentadas estratégias para a construtora, para que 

a mesma pudesse apresentar um plano de execução e correção para que a obra 

discorresse da melhor forma possível. 

 No entanto, os gestores da Empresa A, por meio de reuniões com toda a 

equipe de Engenharia, decidiram que era apropriado a contratação de uma segunda 

empresa para trabalhar em conjunto com a construtora vencedora e auxiliar na 

implantação da loja, recuperando o cronograma da obra. 

 O setor de licitações entrou em contato com o segundo colocado do processo 

de concorrência, que já era uma empresa de confiança e já havia feito outras obras de 

forma satisfatória de lojas da Empresa A, e contratou o escopo de serviços 

complementar. A partir daí as duas construtoras executaram o restante da obra em 

conjunto e o prazo estipulado no início do projeto foi obedecido e a loja foi 

inaugurada sem maiores problemas. 
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4.5 Recomendações e lições aprendidas: Discussão dos resultados. 

 

 As recomendações e lições aprendidas são de extrema importância para a 

evolução do projeto em futuros planos de expansão. É importante que estejam 

incluídas no relatório final, citando sugestões de melhorias e práticas que evitariam 

problemas ocorridos em momentos passados. No quadro abaixo é exposta a 

comparação entre as boas práticas descritas na revisão de literatura e as práticas 

utilizadas pela Empresa A no estudo de caso: 

 
Quadro 04: Comparação da revisão de literatura com o estudo de caso. Fonte: Autor. 

Área do Projeto Boas práticas descritas na 

literatura 

Práticas identificadas no 

estudo de caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planejamento 

• Escopo claro e 

simplificado; 

• Necessidade de 

interação de toda a 

equipe envolvida 

(operação, 

manutenção e 

engenharia) no 

planejamento e na 

execução 

• Buscar o constante 

aprendizado absorvido 

em projetos 

anteriores; 

• Balancear as 

demandas conflitantes 

de tempo, custo, 

qualidade, escopo, 

recursos e risco para 

produzir um produto 

• Escopo a ser realizado 

definido, planejamento 

detalhado, 

delineamento, 

levantamento e compra 

de equipamentos; 

• Revisão de Projeto de 

escopo e lay-out; 
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ou serviço de 

qualidade; 

 

Execução 
• Buscar o menor custo 

e maior eficiência nos 

processos 

• Execução de um 

processo de licitação 

• Empresa vencedora não 

havia feito obras fora da 

região de atuação; 

• Compra de 

equipamentos efetuada 

com antecedência; 

 

 

Acompanhamento 

• Necessidade de 

interação de toda a 

equipe envolvida no 

acompanhamento dos 

processos; 

• Execução de reuniões 

semanais com os 

envolvidos; 

 

 

Correção 

• Efetuar as correções 

necessárias para que o 

encerramento seja 

bem sucedido; 

• Municiar a equipe 

com as informações 

necessárias para a 

análise crítica dos 

desvios; 

• Atuação corretiva 

efetuada; 

• Falta de um relatório 

final com as análises; 

 

 A seguir, o quadro abaixo indica algumas sugestões de melhoria para o 

projeto: 
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Quadro 05: Sugestão de melhorias para futuros projetos. Fonte: Autor. 

Área do Projeto Sugestões de Melhoria 

 

 

 

Planejamento 

• Definir o escopo de serviços com antecedência 

para que não haja revisões e, 

consequentemente, atrasos; 

• Utilizar lições aprendidas de projetos 

anteriores; 

 

 

Execução 

• Verificar a atual situação da empresa vencedora 

da licitação; 

• Sugestões de boas práticas na execução das 

obras; 

 

 

 

Acompanhamento 

• Compartilhar as metas do projeto bem como a 

razão das ações definidas, tornando os 

participantes mais ativos e com uma 

compreensão maior do projeto; 

• Verificar com uma antecedência maior qualquer 

descumprimento no cronograma; 

 

Correção 
• Execução de avaliação dos resultados e 

divulgação a todos os envolvidos no projeto; 
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5. CAPÍTULO V – CONCLUSÃO E SUGESTÃO DE NOVOS 

ESTUDOS 

 

5.1 Conclusão 

 

 Esse estudo buscou o desenvolvimento de uma solução para um problema 

identificado na situação problema: Qual o planejamento a ser adotado para efetivo 

alcance de implantação de novas unidades de venda na empresa estudada? 

 Como exposto no capítulo I, o objetivo da pesquisa era desenvolver um 

planejamento para a efetividade na expansão e instalação de novas unidades de venda 

na empresa estudada, comparando as práticas da mesma no estudo de caso com as 

práticas recomendadas pela revisão de literatura. 

A partir de entrevistas e coleta de dados, foi analisado o modelo de 

planejamento e gestão da empresa estudada no plano de expansão e na implantação de 

novas unidades de venda. As informações foram analisadas e comparadas com as 

práticas ideais listadas no capítulo de Fundamentação Teórica.   

Através da pesquisa teórica, o autor obteve conhecimento e desenvolveu uma 

visão crítica para melhor analisar o estudo de caso, no qual foram vistas algumas 

possibilidades de melhoria no planejamento, na execução, no acompanhamento e na 

correção do projeto. Sintetizando os objetivos alcançados no estudo temos: 

 

I. Compreender o processo da implantação de uma nova unidade de 

venda dentro de um plano de expansão de uma rede de varejo; 

II. Estudar o desempenho prático da implantação de uma nova unidade de 

venda, desde o seu planejamento até seu encerramento; 

III. Identificar formas de melhoria, comparando as práticas encontradas na 

teoria com as realizadas no projeto; 

IV. Localiza-se na estruturação de um checklist, permitir ao gestor e 

executantes do plano de expansão reduzir a possibilidade de falhas; 

 

 A limitação situa-se na perspectiva de realização de apenas um estudo de caso, 

aplicando nele os fundamentos teóricos expostos no capítulo II. 
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 Considerando o que foi exposto anteriormente, pode-se dizer que o trabalho 

alcançou o objetivo proposto. 

 

5.2 Sugestão de Novos Estudos 

 
 Para finalizar, como sugestão de novos estudos, sendo continuidade deste 

trabalho ou que se relacionem de alguma forma, são propostos os seguintes: 

 

• Estudar o processo da empresa como um todo, analisando seus padrões; 

 

• Realizar outros estudos de caso e fazer uma comparação entre eles; 

 

• Buscar estudos parecidos para setores diferentes de atuação, de modo a 

permitir uma comparação de resultados e obter novas alternativas que 

possibilitem auxiliar na melhoria do desempenho de um plano de expansão; 

 

• Estudar como funciona a implantação de uma nova unidade em um nível mais 

técnico, majoritariamente na etapa de execução, com ênfases nas áreas de 

segurança, logística e operação; 

 

• Expandir o estudo para a etapa comercial da unidade de venda, desde a 

negociação com os fornecedores de sortimentos em geral até a chegada das 

mercadorias no local. 
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