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RESUMO 

 

As micro, pequenas e média empresas representam um dos principais motores da 

economia brasileira pela sua enorme capacidade geradora de emprego e renda, 

pela contribuição para redução da informalidade e promoção do empreendedorismo. 

No entanto, essas empresas apresentam uma alta taxa de falência em seus 

primeiros anos como resultado de diversos fatores, destacando-se a falta de 

planejamento estratégico estruturado. O presente projeto teve como objetivo a 

estruturação do planejamento estratégico da pequena cervejeira “Three Monkeys 

Beer”. Para tanto, foi utilizada uma adaptação do método Aproar de direcionamento 

estratégico, incluindo levantamentos e análises relativas a mercado, diferenciais 

competitivos, processos, recursos entre outros. Como resultado, foram identificadas 

áreas de ação prioritárias e definido um conjunto de medidas a serem tomadas no 

curto e médio prazos para alavancar a competitividade da empresa. O processo de 

pesquisa para elaboração deste projeto e a experiência de interagir com os 

empresários na construção do planejamento estratégico teve também como 

resultado a ampliação e consolidação dos conhecimentos dos envolvidos sobre 

conceitos e métodos de planejamento estratégico aplicados ao contexto de 

pequenas empresas. 

 

Palavras-chave: Pequenas Empresas; Planejamento Estratégico; Bens de 
Consumo; Cervejaria. 
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ABSTRACT 

 

Micro, small and medium enterprises are one of the main drivers of the Brazilian 

economy due to its enormous capacity to generate employment and income, to 

reduce informality and promote entrepreneurship. However, these companies have a 

high bankruptcy rate in their early years as a result of several factors, particularly the 

lack of structured strategic planning.  This project aimes to develop the strategic 

planning of the small brewery "Three Monkeys Beer". For that, an adaptation of the 

Aproar method of strategic direction was used, including surveys and analyzes 

related to the market, competitive differentials, processes and resources. As a result, 

priority areas of action were identified and for those areas were defined a set of 

measures to be taken in the short and medium term to leverage the company's 

competitiveness. The research process to elaborate this project and the experience 

of interacting with the entrepreneurs in the construction of the strategic planning had 

as a result the expansion and consolidation of the knowledge of those involved about 

concepts and methods of strategic planning applied to the context of small 

companies. 

 

Palavras-chave: Small Business; Strategic Planning; Consumer Goods; Brewery 
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1. O PROBLEMA 

1.1. Introdução 

Segundo o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas), os pequenos negócios são responsáveis por 27% do PIB brasileiro, o 

que corresponde a 600 bilhões de reais girando a economia. Esse número de 2001 

pulou de 23,2% para os já citados 27% em 2011, última data que foi realizado um 

estudo do tema.  Este estudo mostra uma forte dependência desse tipo de negócio 

na economia brasileira, e que tende a crescer ainda mais. 

Mesmo empresas que iniciam com o alto crescimento e boas perspectivas 

para o futuro podem ser muito frágeis. As pequenas empresas apresentam um 

tempo médio de vida muito menor, quando comparadas a empresas de maior porte. 

Entorno de apenas 75% sobrevivem além de um período de dois anos (SEBRAE, 

2013). Isso acontece por diversos motivos, seja a pouca experiência em gestão, falta 

de capital de giro para investimentos, e o não planejamento do negócio antes da sua 

implantação, entre outros. 

E, dentre esses motivos supracitados, o que mais se destaca, segundo 

pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBTP, 2013), é a falta de 

planejamento estratégico e informações do mercado. Esse item é responsável por 

42% das mortes de PME’s no Brasil, onde o 2º lugar tem apenas 17%, que 

corresponde à complexidade tributária e burocracias. 

Pode-se utilizar como exemplo um segmento de pequeno negócio que tem 

sua taxa de sobrevivência em dois anos de 59%, menor do que os já citados 75%: 

cervejarias artesanais (SEBRAE, 2013). As cervejarias artesanais são um tipo de 

negócio relativamente novo, que estão chamando a atenção do mercado 

consumidor brasileiro e todas elas têm como característica seu pequeno à médio 

porte, justamente por prezarem a qualidade em detrimento da quantidade. Essas 

cervejarias têm como objetivo conquistar um público de classes mais altas, que 

preza pela qualidade do produto e experiências sensoriais. Seu valor de venda é 

mais alto, não apenas pela escala, mas também pelos ingredientes utilizados, de 

forma a agregar valor ao seu produto. 
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Segundo a ABRACERVA (Associação Brasileira de Cervejaria Artesanal) – 

Anuário Brasil 2015, esse tipo de mercado cresce em torno de 20% a cada ano no 

Brasil, desde 2011. Hoje, elas já ocupam cerca de 1,5% do mercado consumidor, 

em um mercado muito competitivo que tem a Ambev detentora de 63% de 

participação de mercado e os outros 32% distribuídos entre mais três grandes 

produtoras. Essas empresas sofrem, não só de uma concorrência que tem um 

grande poder de mercado, como também das desvantagens de serem pequenas 

empresas e terem altas chances de falência.  

Visto isso, o presente projeto tem o objetivo de estruturar o planejamento 

estratégico de uma pequena cervejaria artesanal e identificar as dificuldades 

enfrentadas pela empresa neste processo. A microempresa cervejeira “Three 

Monkeys Beer” será analisada de acordo com suas necessidades e problemas, visto 

tanto o macro cenário de PME’s, quanto os próprios desafios e desejos dos 

empreendedores envolvidos. 

Hoje, a empresa apresenta grandes desafios de fazer com que a marca se 

torne mais competitiva e busca a diferenciação entre a grande quantidade de 

produtos de outras cervejarias artesanais. Seu lucro e volume se mantiveram 

constantes em 2016, o que é algo que a empresa também busca mudar e guinar a 

mesma para um crescimento, como ela vinha apresentando desde seu lançamento 

em 2013. 

O uso de técnicas de planejamento estratégico, incluindo a análise de 

ambiente competitivo, visa compreender as ameaças externas e fraquezas internas, 

que reduzem as vantagens competitivas e podem resultar na falência precoce. Visa 

também identificar oportunidades e forças internas, identificando caminhos para 

alavancar a competitividade de forma sustentável. 

1.2. Objetivos do Estudo 

O principal objetivo deste projeto é estruturar um planejamento estratégico 

para uma pequena cervejaria de forma a alavancar a capacidade da empresa para 

acompanhar e melhorar seus resultados. 

Neste projeto foi realizada uma experiência de aplicação parcial do método 

APROAR (HECKSHER, 2017), resumido no ANEXO I. Como já não há possibilidade 
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de acesso ao software APROAR e nem a autora, nem os empresários tiveram 

acesso ao programa de capacitação, foi realizada uma adaptação simplificada, 

descrita no capítulo de metodologia. As críticas e limites desta experiência de 

aplicação simplificada serão discutidas na conclusão deste texto. 

Um segundo objetivo deste projeto foi a ampliação e consolidação dos 

conhecimentos da autora sobre conceitos e métodos de planejamento estratégico 

aplicados ao contexto de pequenas empresas.   

Espera-se também uma contribuição para a empresa “Three Monkeys Beer”, 

objeto de estudo neste projeto. A aplicação de métodos de planejamento estratégico 

conhecidos na teoria no decorrer do curso de engenharia de produção, somado 

àqueles que foram estudados e pesquisados durante o projeto serão úteis para 

promoção de melhoria do desempenho competitivo da empresa de forma 

estruturada com base teórica sólida. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo reúne, de forma resumida, as bases de conhecimento 

necessárias para alcançar os objetivos deste projeto, incluindo temas pequenas 

empresas, planejamento estratégico e o mercado de cerveja, com foco em 

pequenas cervejarias artesanais. 

2.1. Planejamento Estratégico em Pequenas Empresas 

2.1.1. Definição de Planejamento Estratégico 

“Obtém-se competitividade estratégica quando uma empresa consegue 

formular e implantar com sucesso uma estratégia de criação de valor. Uma 

estratégia é um conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações definido 

para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva. Quando 

definem uma estratégia, as empresas escolhem alternativas para competir. Nesse 

sentido, a estratégia definida indica o que a empresa pretende e o que não pretende 

fazer. ” (A. HIT et al, 2011) 

De acordo com MINTZBERG (2001), estratégia pode ser entendida como 

plano ou ideia de futuro; como padrão, comportamento ao longo do tempo; também 

pode ser entendida como uma posição, uma perspectiva. Em termos de objetivos 

das estratégias, está relacionada a fixar a direção das ações planejadas, enfocar o 

esforço do grupo agente de mudanças e dar consistência e coerência às ações e 

intervenções. 

Para obter essa competitividade estratégica citada no primeiro parágrafo, as 

organizações adotam um planejamento estratégico como processo gerencial para 

obtenção e formulação de estratégias que guiem a empresa para seu objetivo final. 

Tudo isso levando em conta o contexto não só da organização em si, mas também 

do ambiente externo que a empresa está inserida. E esse planejamento deve estar 

alinhado com todo o corpo de funcionários atingindo desde a mais alta gerência até 

o nível profissional mais baixo. Assim corrobora KOTLER (2000): “As organizações 

desenvolvem declarações de missão que devem ser compartilhadas com gerentes, 

funcionários e (em muitos casos) clientes. Uma declaração de missão bem 

formulada dá aos funcionários um senso compartilhado de propósito, direção e 

oportunidade. A declaração orienta funcionários geograficamente dispersos a 
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trabalhar de maneira independente, embora coletivamente, para realizar as metas 

da organização. ” 

E a forma como esse planejamento estratégico funcionará, interferirá 

intrinsecamente em como a empresa estará posicionada no mercado. O 

posicionamento estratégico, segundo PORTER (1986), visa atingir vantagem 

competitiva saudável preservando o que é distintivo sobre uma empresa. Isso 

significa realizar atividades diferentes de rivais, ou que exercem atividades 

semelhantes de maneiras diferentes.  

O planejamento estratégico se configura como ferramenta fundamental para 

gestão efetiva da empresa e é utilizado em diversas organizações atualmente. Por 

fim, pode-se citar que o planejamento estratégico pode ser definido como “o 

processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para se 

estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau 

de interação com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada”. 

(OLIVEIRA, D.P.R., 2002, p. 48). 

2.1.2. Definição de Pequenas Empresas 

A representatividade de pequenas e médias empresas na economia brasileira 

é muito alta. Segundo SEBRAE (2013), cerca de 27% do PIB brasileiro é 

representado pelas micro, pequenas e médias empresas, ou seja, 9 milhões de 

pequenas empresas, juntas, correspondem a 1,5 trilhões da soma dos bens e 

serviços produzidos no país. 

Em números, esse tipo de negócio corresponde a 52% dos empregos com 

carteira assinada, 40% dos salários pagos, representando a mais da metade da 

força de trabalho brasileira alocada e seu faturamento médio está em torno de 

R$120.000,00. (SEBRAE, 2013). Essas empresas tem uma grande força e estão em 

tendência de crescimento, conforme evidencia o mesmo estudo. 

Essa tendência de crescimento é impulsionada por diversos motivos, dentre 

eles, podem-se ressaltar o perfil empreendedor do brasileiro. Segundo o Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM 2010), o brasileiro é o povo mais empreendedor do 

G20 e também dos BRIC’s. Se tratando de números, o Brasil tem 17,5% da 

população adulta dentro da faixa de empreendedores em estágio inicial (menos de 3 
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anos e meio de vida), ou seja, quase 22 milhões de pessoas da força ativa de 

trabalho. E os motivos são diversos, existe desde a vontade de independência 

profissional, aumento de renda até manter a renda atual. 

O perfil é de pessoas entre 18 e 34 anos, sem distinção de gênero, que 

identificam uma demanda do mercado, ou mesmo querem pôr suas inovações à 

prova. Pode-se observar que, segundo SEBRAE (2013), 58% dos empreendedores 

começam com um investimento de até R$10.000,00. 

Contudo, apesar dos grandiosos números, e da grande importância para a 

economia, as PME’s sofrem com um grande problema estrutural de sobrevivência. 

Apenas 30% das empresas sobrevivem mais de cinco anos o que mostra a 

fragilidade desse tipo de empresa. Segundo o SEBRAE (2013), a taxa de 

sobrevivência dessas empresas no Brasil (relacionada aos dois primeiros anos 

atividade) gira em torno de 70%, impulsionado principalmente pela região Sudeste 

(76,4%), seguida da região Sul (71,7%), Nordeste (69,1%), Centro-Oeste (68,3%) e 

Norte (66%). Porém, apesar de parecer baixa, esta taxa é maior do que a Itália 

(68%) e Espanha (69%).  

Existem diversos fatores que levam uma pequena empresa à falência 

prematuramente, e algo que especialistas frisam é a falta de um plano de negócios 

estruturado para conhecimento do mercado de atuação, e também da própria 

empresa. Além da falta de um plano de negócios, a má condução do planejamento 

de investimentos é um fator importante para negócios que estão começando. Muitas 

empresas começam com falta de capital de giro, e não estão preparadas para 

reações adversas que possam sair do seu escopo de planejamento. Não só isso, 

mas também a perda do controle de finanças que possam prejudicar o andamento 

do trabalho. Também pode-se citar a falta de relacionamento com clientes, seja pela 

não divulgação do produto, ou por treinamento inadequado. Sendo esse problema 

válido tanto para o cliente final, quanto para o cliente intermediário.  

2.1.3. Planejamento Estratégico em Pequenas Empresas 

Já foi visto que a importância do planejamento estratégico para a gestão de 

uma empresa e também a falta desse planejamento em pequenas e médias 

empresas que, também por esse motivo, apresentam altas taxas de falência. 
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“Apesar de alguns autores afirmarem que as transformações no ambiente de 

negócios sugerem o desenvolvimento das empresas de pequeno porte, estas 

apresentam uma série de problemas que resultam, muitas vezes, em alta taxa de 

mortalidade. Constata-se que as pequenas empresas ainda necessitam de 

abordagens gerenciais mais eficazes para tornarem-se competitivas, pois nota-se 

que grande parte dos problemas que enfrentam deriva de questões estratégicas – 

contextuais e de gestão – que, por sua vez, acarretam outros problemas” (BORTOLI 

NETO, 2005) 

O não uso do planejamento estratégico estruturado em pequenas e médias 

empresas tem vários motivos, desde falta de tempo, até a falta de crença de sua 

efetividade. RAYMOND (2008) pontua duas razões básicas que é o fato de que as 

metodologias já existentes são focadas para grandes empresas, desconsiderando 

que as pequenas empresas têm suas próprias particularidades; e a falta de 

consciência dos benefícios a longo prazo do planejamento estratégico. 

Porém, a partir do momento que essas barreiras são interrompidas, o 

planejamento estratégico pode ser visto como um processo de previsão de um futuro 

desejado para a pequena e média empresa, podendo se ter decisões estratégicas 

sobre sua missão e objetivos, bem como sobre a alocação de recursos para 

prosseguir sua estratégia escolhida. Ou seja, esse planejamento situa como a 

empresa está inserida no mercado nesse momento e onde ela quer chegar por meio 

de definições e também análise dos processos. Portanto, esse planejamento 

envolve definir claramente a missão da pequena empresa e avaliar o estado atual e 

sua competitividade.  

Seus benefícios são claros, como já pontuados anteriormente neste estudo. 

O’REAGAN, 2007 em sua pesquisa de fatores que impactam a performance de 

pequenas e médias empresas no ambiente de planejamento estratégico pontua: “O 

planejamento estratégico impacta positivamente na performance financeira de uma 

empresa, assim como a detecção e análise de causas externas no decorrer da 

formulação desse planejamento estratégico”. Após término das pesquisas, ele frisa o 

quanto a análise do ambiente externo é importante e deve ser um ponto de atenção 

para gestores, principalmente de PME’s: “O ambiente que a empresa está inserida e 
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sua correta leitura está intrinsecamente ligado a relação com o desempenho e 

planejamento estratégico. 

Por fim, para corrobar a tese: HUSSAINA (2010) observa que planejamento 

estratégico é geralmente mais comum em PME’s que desenvolvem atividades 

estratégicas, e esse planejamento tem menos propensão à falha. Além disso, as 

PME’s que se dedicam ao planejamento estratégico têm maior probabilidade de 

serem empresas mais inovadoras, que empregam novas tecnologias de processo e 

de gestão. 

2.2. A Indústria de Cerveja no Brasil 

2.2.1. Introdução 

 O brasileiro é um grande consumidor de cerveja, onde a mesma lidera em 

termos de volume e valor em todo o mercado de bebidas alcóolicas do país. De 

cada 10 litros de bebidas alcóolicas vendidas no Brasil, 7 litros são de cerveja ou 

chope, segundo o levantamento de 2011 do PIA (CERVIERI JÚNIOR et al., 2014). 

Mas não são apenas os números que mostram a realidade, o próprio consumidor 

brasileiro tem essa percepção, pois, segundo pesquisa levantada pelo IBOPE, 59% 

dos entrevistados elegeram a cerveja como a bebida que é a “Cara do Brasileiro”, 

ficando a cachaça como segundo lugar, com apenas 12%. Essa pesquisa, em 

termos de abrangência nacional, tem como margem de erro 2 pontos percentuais 

para mais ou para menos. 

 A bebida produzida a partir da fermentação de cereais, é uma muito 

apreciada pelo povo brasileiro, movimentando bilhões para a economia brasileira. O 

chope do final de semana e a cerveja do happy hour rendem 21 bilhões de impostos 

ao ano para o país, e empregam diretamente 144 mil pessoas no mercado formal, o 

que percentualmente significa 2,2% de recursos ocupados na indústria de 

transformação do país (CERVIERI JÚNIOR et al., 2014). Importante ressaltar que 

esses números são de ocupação direta, se for analisar a cadeia inteira de produção 

e venda de cervejas, esses números pulam para 2,2 milhões de empregos gerados 

no Brasil (SINDICERV). 

 Pela análise dos números, esse segmento é extremamente consolidado no 

país não só pelos produtores, como também pelos consumidores. Contudo, a 
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estrutura desse mercado é altamente concentrada em quatro grandes produtores de 

cerveja, que juntos, tem 96% de mercado. São eles: Cia Brasileira de Bebidas, Brasil 

Kirin, Grupo Petrópolis e Heineken. (EUROMONITOR, 2016). Isso faz com que a 

penetração de novos produtores nesse segmento seja muito pequena, e concentra a 

produção e também os lucros em grandes empresas que não são 100% brasileiras, 

salvo a exceção do grupo Petrópolis. 

2.2.2. Grandes Players do Mercado 

Para mensurar quais são as grandes companhias desse mercado, se utilizará 

o indicador Market Share ou participação em mercado, em português. Esse índice 

pode ser medido tanto em relação ao volume de vendas, quanto em relação ao valor 

das suas vendas. No caso apresentado abaixo, o Market Share será direcionado 

pelo volume, ou seja, para achar a divisão de mercado é levado em consideração o 

quanto cada produtora vendeu em um período de tempo específico, e dividido pelo 

volume total vendido do segmento no mesmo período de tempo específico. 

A Tabela 1 mostra como ficou a participação de mercado do segmento de 

cervejas entre os anos de 2013 e 2015, utilizando relatório de mercado de cervejas 

do EUROMONITOR INTERNATIONAL (2016). 

 

Tabela 1 - Participação de mercado por companhia 
Fonte: EUROMONITOR INTERNATIONAL (2016) 
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Figura 1 - Participação de mercado por companhia 
Fonte: EUROMONITOR INTERNATIONAL (2016) 

 
 

Pela análise dos números, pode-se perceber um aumento da Cia Brasileira de 

Bebidas (Anheuser-Busch InBev NV) em 1,1% no decorrer desses anos. A 

Cervejaria Petrópolis SA também ganhou 0,8%, assim como a Heineken 0,3%, muito 

direcionados pela perda de Market-Share da Brasil Kirin. 

Sobre a análise para a participação de mercado de cada marca de cerveja, o 

cálculo é o mesmo utilizado na participação de mercado de produtoras, utilizando 

relatório de mercado de cervejas do EUROMONITOR INTERNATIONAL (2016). 

 

Tabela 2 – Participação de mercado por marca 
Fonte: EUROMONITOR INTERNATIONAL (2016) 
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Figura 2 – Participação de mercado por marca 
Fonte: EUROMONITOR INTERNATIONAL (2016) 

 
 

Com a análise dos dois gráficos, pode-se perceber que a Brasil-Kirin teve sua 

perda de participação muito direcionada pela queda de vendas acentuada da Nova 

Schin, sua cerveja líder de vendas, enquanto as outras marcas mantêm uma 

tendência de aumento ou estabilização de seus números. 

Os grandes players detentores de mercado são: 

a) Cia Brasileira de Bebidas - A Cia Brasileira de Bebidas faz parte do grande 

grupo global, a Anheuser-Busch InBev NV. Também conhecida no Brasil como 

Ambev, é uma empresa de capital público a nível nacional, que, mesmo com a 

situação econômica atual desfavorável, continua apresentando bom desempenho 

ano a ano e ampliando sua gama de produtos, posicionados em todas as faixas de 

preços. (EUROMONITOR, 2016). Ainda segundo fonte, a empresa possui um 

faturamento anual de 12,4 bilhões de reais e 34.600 funcionários. 

A Cia Brasileira de Bebidas foi formada como resultado da união de duas 

grandes produtoras brasileiras: Companhia Cervejarias Brahma e companhia 

Antártica Paulista. A Companhia Brasileira de Bebidas, mais conhecida como 

Ambev, teve como objetivo principal o crescimento na representatividade da 

empresa no setor de bebidas e aumentar sua atuação internacional, principalmente 

na América Latina (Companhia Brasileira de Bebidas, 2016) 
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As aquisições foram essenciais para o crescimento da companhia: Após a 

união das duas grandes produtoras brasileiras, em 2004, a Ambev foi comprada pela 

belga Interbriew, a terceira maior produtora da época. Dessa compra surgiu a InBev. 

Já em 2008, a já consolidada InBev adquiriu a segunda maior fabricante da época, a 

Anheuser-Busch, dos Estados Unidos, detentora da marca Budweiser, ficando ainda 

maior e com atuação mais expressiva.  

Suas maiores marcas no mercado brasileiro, considerando apenas o 

segmento de cerveja, são: Antártica, Bohemia, Brahma, Corona, Skol, Budweiser, 

Stella Artois, Norteña e Quilmes. Essas marcas se diferenciam muito em questão de 

segmentação e posicionamento de mercado, mostrando o quanto a Ambev é plural, 

e também o quanto a empresa busca a consolidação da sua marca cada vez mais 

no mercado brasileiro e mundial. 

b) Cervejaria Petrópolis S.A. – Esse grupo é o único com 100% de capital 

nacional. Nascido na região serrana do Rio de Janeiro, o grupo conta hoje com 6 

fábricas espalhados pelo Brasil, além de seus outros centros de distribuição, 

segundo Grupo Petrópolis (2016). 

A Cervejaria Petrópolis tem um acordo com a SABMiller no Brasil para 

melhora da sua distribuição no país, que foi criada em 2014. Com a aquisição da 

SABMiller pela Anheuser-Busch InBev NV (o grupo ao qual a Cia Brasileira de 

Bebidas pertence), o futuro é incerto sobre qual será o impacto sobre a estrutura de 

distribuição da empresa. De qualquer forma, nos últimos anos, a Cervejaria 

Petrópolis vem investindo no aumento de sua presença em todo o país, 

desenvolvendo novas plantas de produção e centros de distribuição. 

(EUROMONITOR, 2016) 

Em contrapartida, ainda segundo relatório do EUROMONITOR (2016): 

Espera-se que a empresa continue a crescer sua participação de mercado em 

termos de volume total, especialmente considerando que ainda pode aumentar sua 

penetração, particularmente nas regiões norte e nordeste do país. Novos centros de 

distribuição podem ser esperados no período de previsão nos estados da Bahia, 

Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Tocantins, Ceará e Maranhão, investimentos 

que devem reduzir consideravelmente a dependência da produtora em relação a 

terceiros para distribuição. As suas principais marcas são: Itaipava, Crystal e Petra. 
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c) Brasil Kirin – A Brasil Kirin é subsidiária da Kirin, produtora que está 

presente em mais de 15 países. Sua operação, segundo Grupo Brasil Kirin (2016), 

começou em 1939 no Brasil, com o refrigerante Itubaína. Só em 1989 que lançou 

sua cerveja Schincariol, que até hoje continua no mercado, porém com nova 

rotulação, hoje ela é chamada de Nova Schin. 

Conforme visto anteriormente, a Nova Schin está em queda no mercado, 

fazendo com que a companhia comece a investir nas marcas de classes mais altas, 

como Baden-Baden e Eisenbahn, que tem um grande conhecimento de marca e 

respeito dos consumidores, principalmente nas regiões sul e sudeste do país, 

segundo EUROMONITOR, 2016. As suas principais marcas são: Nova Schin, 

Devassa, Baden Baden e Eisenbahn. 

d) Heineken do Brasil - A Heineken no Brasil é distribuída pela The Coca-Cola 

Company, e fabricada no grupo FEMSA, que também fabrica produtos do grupo de 

bebidas não-alcóolicas. Segundo Heineken (2016), a cerveja Heineken foi fundada 

em 1863 em Amsterdã, na Holanda, e até hoje tem como a marca Heineken seu 

principal produto, mesmo que já tenha adquirido diversas outras marcas e grupos.  

No Brasil, suas principais marcas são: Heineken, Amstel, Kaiser e Bavaria. 

2.2.3 Perfil do Mercado 

Segundo dados do EUROMONITOR (2016): O mercado de cervejas hoje se 

caracteriza pelo público masculino, de classe C, com cervejas de valor de mercado 

de produtos econômicos e preço médio. O marketing da categoria pode ser visto 

direcionado a esse público consumidor principalmente através de meios de 

comunicação de massa e associando marcas com ícones como praias e mulheres 

bonitas. 

Em 2015 a indústria movimentou 13,5 bilhões de litros e esse número 

apresentou um declínio de 3% em comparação à 2014 (EUROMONITOR, 2016). Os 

maiores indicativos foram a performance na copa do mundo em 2014 com vendas 

muito altas e também o indicativo de recessão econômica que o país passou em 

2015.  
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Em termos de canal de comercialização, o canal On-Trade é onde mais se 

consume o produto (EUROMONONITOR, 2016). Esse canal corresponde a bares, 

festas e ocasiões sociais. 

2.2.4 Tendências e Perspectivas 

“O crescimento das vendas de cerveja em 2015-2020 deverá ser 

impulsionado por marcas premium e cervejas com um posicionamento mais 

artesanal, intensificando o movimento de "beber menos, beber melhor". Esses 

produtos ainda devem manter preços unitários muito mais altos por litro quando 

comparados com opções de preço médio e padrão, mas os brasileiros estão cada 

vez mais procurando produtos de alta qualidade, mesmo que isso os force a reduzir 

a frequência de compras. ” (EUROMONITOR, 2016). 

Visto isso, para esse momento do Brasil, é esperado que os consumidores 

bebam cervejas mais caras, mas que tenham mais gosto e qualidade. Essa 

tendência, além de pontuada pelo relatório do EUROMONITOR, ela também pode 

ser vista até mesmo pela propaganda televisiva que não é mais só voltado ao 

público masculino de classe C conforme anteriormente pontuado, mas agora 

abrange também um estilo de vida jovem e de festas com qualidade. 

Não só isso, mas também pode-se observar os grandes players do mercado 

já fazendo grandes aquisições de micro cervejarias e cervejarias artesanais, como é 

o exemplo da Cia Brasileira de Bebidas com a aquisição da Wals e Colorado, duas 

marcas familiares brasileiras, e também do Grupo Brasil Kirin com a Baden Baden e 

Eisenbahn. 

Espera-se que os fabricantes, distribuidores e varejistas diversifiquem suas 

carteiras de produtos, variando de econômico para premium, visto que o atual 

cenário econômico estimula a migração para marcas mais baratas quando se olha 

para a perspectiva dos consumidores de baixa renda, prejudicando as marcas de 

desempenho médio. 

Para o canal, espera-se que “Off-Trade” tenha um aumento maior, pela 

compra dos consumidores em supermercados para consumo em casa de cervejas 

premium e artesanais. 
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2.3. As Pequenas Cervejarias 

2.3.1. Introdução 

 As pequenas cervejarias entraram no mercado brasileiro no final da década 

de 80, muito depois da instalação e produção das grandes cervejarias. Essas 

pequenas cervejarias, vieram inspiradas em um movimento que já ocorria fora do 

Brasil chamado Craft Brewing, ou seja, Produção Alternativa de Cerveja. Esse 

movimento prega a produção da cerveja com os melhores ingredientes do mercado, 

de forma independente de grandes corporações e com forma tradicional de 

produção. 

O movimento da cerveja artesanal no Brasil é novo e ganhou força nos 

últimos dois anos. Em abril de 2015, o governo federal lançou o Decreto 8442, que 

define o conceito de "cerveja especial" no país e como é tributado. Em conformidade 

com a mesma, para serem consideradas premium as cervejas devem ter pelo menos 

75% ou mais de malte de cevada, em peso, do extrato original, como fonte de 

açúcares. Há, pelo menos, 200 micro cervejarias registradas no país e produzindo o 

que é classificado como cervejas especiais. No entanto, este número é bastante 

fluido, como muitos deles usam equipamentos de produção terceirizados ou 

processos de engarrafamento conjunta com outros jogadores. A produção de 

cervejas especiais é bastante concentrada nas regiões sul e sudeste do país, 

também alinhado com áreas onde há uma concentração de consumidores de renda 

mais alta, principal grupo-alvo desses produtos. 

As pequenas cervejarias possuem uma orientação de mercado voltado para 

as camadas mais altas da população, ou seja, o público premium. Isto ocorre não só 

pela qualidade da sua cerveja, ela vai desde os ingredientes até o processo 

produtivo. 

Em termos de conceito, as cervejas artesanais são aquelas produzidas em 

baixa escala (até 6 milhões de barris por ano), por produtores independentes (o 

mestre cervejeiro detém, pelo menos, 75% do capital da cervejaria) e sob a égide de 

determinada tradição, que pode ser entendida como a perpetuação de 

características singulares do produto, segundo a Brewers Association (SINDICERV). 
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2.3.2. Cerveja artesanal 

Enquanto há uma indústria de cerveja marcada pelo predomínio da classe C 

masculina, tem-se as micro cervejarias com outro tipo de consumidor e público alvo. 

Segundo dados do SEBRAE, o mercado de cervejas artesanais tem média de 25-31 

anos, onde 69% tem nível superior, cerca de 70% corresponde ao nível de classe A 

ou B e, por último, um grande usuário de mídias digitais. Esse consumidor leva em 

consideração de valorização da sensorialidade e a busca pelo prazer no consumo, 

mesmo que, para isso, tenha que beber menos. O que importa é a apreciação do 

produto, e se ele está disposto a pagar por isso. 

A análise do segmento será pela ótica do mix de marketing, já que se pode 

aferir noções de preço, praça, promoção e produto. O composto de marketing, 

conhecido também como mix de marketing é um conjunto de ferramentas de 

marketing que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no 

mercado-alvo. (KOTLER, 2000) 

a) Preço: A média de preço utilizada no mercado está entre R$11 e R$50 por 

cerveja (EUROMONITOR, 2016). Clientes que estão acostumados a consumir 

bebidas premium podem diminuir a frequência de compra em momentos de 

dificuldade financeira, mas geralmente não deixam de consumir produtos mais 

sofisticados; 

b) Produto: O produto oferece uma maior experiência de consumo, com 

sabores mais encorpados e ingredientes mais nobres. Isto ocorre não só pelos 

insumos e produção de maiores qualidades, mas também pelas notas de sabor que 

a cerveja traz;  

c) Praça: As cervejarias artesanais têm sua compra feita em supermercados, 

com 82% de compra nesse tipo de canal, segundo pesquisa do SEBRAE (2013). 

Ainda sobre essa pesquisa, há 73% de consumidores que compram em bares, 

adegas e empórios especializados. Em bares, uma grande estratégia é oferecer, 

mediante parceria, uma alternativa de harmonização da cerveja com comidas locais. 

Conforme visto anteriormente, este consumidor está voltado ao consumo de um 

produto que gere para ele uma experiência sensitiva, e esse tipo de estratégia é 

completa por harmonizar comida com bebida. 
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Importante ressaltar que a pesquisa considera todos os canais de compra do 

consumidor, ou seja, o consumidor pode comprar em mais de um canal. 

d) Promoção: As marcas desse segmento, contém geralmente maior 

diferenciação de embalagem e o que o produto pode oferecer. Isto ocorre não só 

pelo público-alvo, que espera um produto visualmente bonito, mas também para 

deixar claro para o consumidor o que esse produto oferece para o mesmo. 

Apesar da tendência positiva de crescimento desse segmento, as micro 

cervejarias se encontram em um mercado competitivo, com quatro grandes 

produtoras dominando o mercado. Essas grandes produtoras, conforme dito 

anteriormente, tem o portfólio variado, e possuem marcas que atendem a todos os 

tipos de consumidor. Essa estratégia visa conseguir o melhor dos dois mundos, do 

público que preza pelo preço das camadas mais baixas, ao público com maior poder 

aquisitivo, que se preocupa com outros tipos de valorização do produto. Essa 

elevada concentração encontrada no Brasil, leva a grandes barreiras de entrada e 

sobrevivência de micro cervejarias. 

As marcas com nome mais consolidado no mercado e que possuem alto 

Market Share tem uma rede de distribuição estabelecida e grande poder de 

marketing, sendo essas as duas maiores barreiras para um novo tipo de 

concorrente. O poder do marketing vem com grandes investimentos em propaganda 

do setor.  

Essa propaganda gera um nível altíssimo de conhecimento dos consumidores 

da marca, e, se tem por estatística que 59% dos consumidores compram marcas 

que confiam ou são conhecidas, segundo estudo do SEBRAE (2013). Isto tem um 

efeito muito importante nas micro cervejarias, que possuem baixíssimo investimento 

em propaganda. Mesmo que seu produto seja superior, há uma tendência de 

compra daquelas marcas que são mais conhecidas. 

Já outra grande barreira é a distribuição. O Brasil é um país de dimensões 

continentais e de baixo acesso quando não se trata de regiões centrais. O mercado 

de cervejas tradicional, consegue ter uma capilaridade muito grande, atingindo 

muitos pontos de venda, mas, a indústria de micro cervejarias não tem esse poder 

logístico. O primeiro grande motivo é a falta de demanda de regiões mais afastadas 
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de sua produção (este ponto muito ligado a baixos investimentos em propaganda) e 

o segundo é a falta de capital para investir em um processo tão grande. Por isso, em 

micro cervejarias, se vê uma grande tendência de regionalização de marcas. 

Um segundo tipo de barreira importante de se ressaltar são as altas cargas 

tributárias brasileiras em bebidas alcóolicas, que tornam as margens de lucro 

menores do que outros segmentos, prejudicando pequenos produtores que tem 

pouco capital de giro. 

2.3.3. O Processo Produtivo 

Muitas cervejarias artesanais seguem a lei de pureza alemã, conhecida como 

Reinheitsgebot. Essa lei de 1516 determina a utilização de apenas quatro 

ingredientes na cerveja: lúpulo, malte, levedura e água. Esse processo se difere 

muito quando se trata das grandes cervejarias que são permitidas a por até 84 tipos 

de substâncias na cerveja, além da água, malte e lúpulo. Excluindo os fermentos 

naturais, esse número é reduzido para 50. Pode-se aferir por essa exclusão que a 

quantidade de aditivos químicos que se pode utilizar, dentre ele corantes e 

catalisadores para diminuir o tempo de produção da cerveja e também a quantidade 

de outros tipos de fermentação fora da levedura. Atualmente, a legislação brasileira 

permite até 45% de outros cereais maltados ou não carboidratos de origem vegetal 

transformados ou não. (Lei nº 8.918, de 14 de julho de 1994). Pela lei, pode ser 

considerado o uso de milho, arroz e até batata, que tem seu valor muito menor do 

que a cevada. 

Essas diferentes misturas de outros ingredientes permite diminuir bastante o 

custo de produção da cerveja, mas também tiram o sabor da mesma. Por conta 

disso, para ser considerada uma cerveja premium, a mesma deve ter essa 

porcentagem reduzida para até 25%, segundo SindiCerv. 

O portal da SindiCerv explica como é o processo de produção da cerveja 

artesanal. Ele se resume em três etapas. A mostura, fervura e fermentação. Primeiro 

se tem a mostura, que dura entre 2 a 5 horas, e serve para a extração de açúcares 

fermentados e outros componentes importantes do malte. Depois se tem a fervura, 

que é a adição de lúpulo. Essa fase confere amargor, paladar e aroma que se quer 

para a cerveja final. Por último, se tem a fermentação, onde o fermento é adicionado 
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à substância produzida até essa fase, e se espera de 5 dias a 10 dias. Sendo a 

cerveja Ale ou Lager, a diferença é a temperatura dessa fermentação. Depois disso, 

ela é carbonatada e envasada. 

Esse processo é longo e precisa de expertise. Pode ser feito em casa, mas 

não em grandes quantidades. 
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3. METODOLOGIA 

Para planejamento da metodologia de projeto foi considerado o problema da 

elevada mortalidade das pequenas empresas e o diagnóstico de que a ausência ou 

inadequação do planejamento estratégico está entre as causas principais. Com o 

objetivo intermediário de preparação para construção do planejamento estratégico 

de uma pequena cervejaria, a metodologia de desenvolvimento deste projeto incluiu 

a construção de referencial teórico sobre planejamento estratégico em pequenas 

empresas e o levantamento de informações sobre produtos, processos e ambiente 

competitivo em que atuam as pequenas cervejarias artesanais. 

3.1. Referencial Teórico e Conceitual  

O processo de busca para referencial foi dividido em duas partes. A primeira 

parte era focado em dados de mercado, ou seja, o uso de relatórios do 

EUROMONITOR (maior empresa global de inteligência de mercado), do SEBRAE, 

serviço brasileiro focado em pequenas e médias empresas e também da SindiCerv, 

Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja. A segunda parte era a busca de 

referencial teórico em bases de periódicos, principalmente se tratando do assunto de 

Planejamento Estratégico em Pequenas Empresas. 

Explicitando a segunda forma do processo de busca: 

a) A busca foi por “assunto”, como forma de abranger a pesquisa em título, 

palavras-chave e resumo dos artigos na base SCOPUS. O assunto em questão foi 

“strategic planning” AND “small business”. A busca retornou 1.105 resultados, com 

resultados de artigos desde 1975 entre diversas nacionalidades. 

Após isso, foram feitas duas restrições: 

b) A busca filtrada por área de assunto, por “Business, Management and 

Accounting” e “Engineering”. 

c) O tipo de documento foi restrito em “Article”. 

Com isso, a busca retornou 434 documentos que foram analisados por 

algumas características. As análises dos resultados podem ser encontradas nas 

tabelas abaixo: 
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• Por ano de publicação: 

Ano Quantidade Ano Quantidade 

1971 1 1994 5 

1972 0 1995 5 

1973 0 1996 13 

1974 0 1997 12 

1975 1 1998 23 

1976 0 1999 17 

1977 0 2000 19 

1978 0 2001 19 

1979 2 2002 22 

1980 0 2003 10 

1981 1 2004 21 

1982 0 2005 18 

1983 1 2006 43 

1984 1 2007 26 

1985 2 2008 26 

1986 2 2009 23 

1987 2 2010 20 

1988 0 2011 13 

1989 0 2012 21 

1990 6 2013 13 

1991 2 2014 10 

1992 1 2015 19 

1993 6 2016 8 

Tabela 3 – Busca de artigos por ano de publicação 
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Figura 3 – Busca de artigos por ano de publicação 
 

Pode-se observar um grande pico de estudos em volta do ano de 2006, e logo 

após uma queda de pesquisa nos anos posteriores. Não só isso, como também um 

início maior de publicações a partir da década de 90. Esse fator não foi balizador 

para a seleção de artigos, mas pode-se observar quando houve um pico de 

publicação deste tipo no decorrer dos anos e, consequentemente, a evolução do 

interesse da população e da academia pelo assunto. 

• Por periódico: 

Na tabela abaixo serão mostrados apenas os periódicos com três artigos ou 

mais devido à grande quantidade de periódicos com apenas dois ou um artigo. 

Periódicos Quantidade 

Long Range Planning  16 

Journal Of Small Business And Enterprise Development  14 

Journal Of Business Venturing 9 

Production Planning And Control  9 

Journal Of Cleaner Production  8 

Technovation 8 

Espacios 6 

Jane S Defence Industry  6 

Journal Of Small Business Management 6 

Manufacturing Computer Solutions  6 

https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/21203?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/144659?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/23860?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/18658?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/19167?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/14726?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/11200153556?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/145542?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/28581?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/18646?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
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ZWF Zeitschrift Fuer Wirtschaftlichen Fabrikbetrieb  6 

International Journal Of Technology Management  5 

Marketing Intelligence And Planning  5 

Industrial Management And Data Systems  4 

Information And Management  4 

International Journal Of Business Information Systems  4 

International Journal Of Production Economics  4 

International Journal Of Production Research  4 

Journal Of Product Innovation Management  4 

Strategic Management Journal 4 

TQM Magazine  4 

Benchmarking 3 

Harvard Business Review  3 

International Journal Of Industrial Engineering Theory Applications 

And Practice 

3 

International Journal Of Information Management  3 

International Journal Of Manufacturing Technology And 

Management 

3 

International Journal Of Operations And Production Management  3 

Journal Of Management Development  3 

Journal Of The International Academy For Case Studies  3 

Management Decision  3 

Quality Progress 3 

Research Policy  3 

Supply Chain Management  3 

Water Resources Management  3 

Tabela 4 – Busca de artigos por periódico 

 

A partir da análise da tabela 4, pode-se perceber dois jornais com alto volume 

de publicações: “Long Range Planning” como uma base com vários artigos, já que a 

mesma é uma revista de planejamento estratégico e também “Journal Of Small 

Business And Enterprise Development” que é uma revista de planejamento e 

desenvolvimento de pequenas empresas.  

https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/24017?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/12763?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/144670?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/19170?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/12303?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/3900148214?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/19165?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/27656?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/27679?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/23157?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/23682?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/20793?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/22336?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/19151?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/19151?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/15631?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/20449?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/20449?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/20039?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/20637?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/19700173325?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/144656?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/22473?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/22900?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/23644?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
https://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/sourceid/18853?origin=resultsAnalyzer&zone=sourceTitle
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• Por país de publicação: 

Na tabela e gráfico abaixo serão mostrados apenas os países com três 

artigos ou mais devido à grande quantidade de países com apenas dois ou um 

artigo. 

País Quantidade 

United States 101 

United Kingdom 80 

Undefined 64 

Australia 26 

Canada 17 

Germany 15 

Brazil 13 

Finland 12 

Italy 12 

India 10 

Hong Kong 9 

New Zealand 9 

Taiwan 9 

France 8 

Sweden 8 

Austria 7 

Norway 7 

Greece 6 

South Africa 6 

South Korea 6 

Spain 6 

Malaysia 5 

Czech Republic 4 

Japan 4 

Netherlands 4 

Botswana 3 

China 3 
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Croatia 3 

Ireland 3 

Mexico 3 

Tabela 5 – Busca de artigos por país de publicação 

 

 

Figura 4 – Busca de artigos por país de publicação 

 

 A alta concentração nos Estados Unidos e Reino Unido mostra o perfil 

empreendedor dessas regiões. O Brasil fica em 6º lugar, mas já é expressivo, visto 

que ele passa países como França e Japão (representado por Hong Kong na tabela 

e no gráfico). 

 Importante ressaltar que “undefined” são artigos que possuem um ou mais 

origens. 

• Por autor: 

Na tabela abaixo pode-se observar que as publicações não estão 

concentradas em apenas um autor, sendo 35 autores correspondentes a 76 artigos 

variando entre 2 e 3 artigos sobre o tema. Esse fato representou uma dificuldade em 

se ter uma referência de autor no assunto. 
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Autor Quantidade 

French, S. 3 

Ghobadian, A. 3 

O'Regan, N. 3 

Raymond, L. 3 

Vogel, B. 3 

Berry, M.M.J. 3 

Ababneh, M.M. 2 

Austin, N.K. 2 

Booty, F. 2 

Bowman, I. 2 

Brooksbank, D. 2 

Brooksbank, R. 2 

Garg, A. 2 

Gatsoris, L. 2 

Gausemeier, J. 2 

Goyal, D.P. 2 

Hall, W.K. 2 

Harms, R. 2 

Ismail, H.S. 2 

Kincade, D.H. 2 

Lai, F. 2 

Lather, A.S. 2 

Levy, M. 2 

O'Reilly, D. 2 

Orlik, L. 2 

Packham, G. 2 

Poolton, J. 2 

Porter, K. 2 

Powell, P. 2 

Sarkis, J. 2 

Siu, W.S. 2 
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Sutherland, J.W. 2 

Temtime, Z.T. 2 

Wang, Q. 2 

Zhao, X. 2 

Tabela 6 – Busca de artigos por autor 

 

d) Após análise de resultados, foram escolhidos autores, bases e países com 

mais frequência, não havendo restrição de ano. Apesar de que o ano foi balizador de 

preferência entre dois artigos parecidos. Após essa análise sobraram 127 artigos 

para leitura do resumo. 

e) Após leitura do resumo, foram selecionados dezoito artigos que eram 

relacionados com a pesquisa. 

f) Por fim, após leitura dos artigos, os quatrp artigos considerados de maior 

contribuição foram usados como referência bibliográfica e citados neste estudo: 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Planejamento estratégico: conceito, 

metodologia e prática. São Paulo, Atlas, 2002. 337 p, Hussaina, I., Si, S. and Wang, 

L., 2010. Comparative study on internal and external CFFs on SMEs. Journal of 

Small business and Entrepreneurship, Vol. 23, Issue 4, Louis Raymond François 

Bergeron, (2008),"Enabling the business strategy of SMEs through e-business 

capabilities", Industrial Management & Data Systems, Vol. 108 Iss 5 pp. 577 – 595, 

Nicholas O'Regan Martin A. Sims David Gallear, (2007),"Leaders, loungers, 

laggards", Journal of Manufacturing Technology Management, Vol. 19 Iss 1 pp. 6 – 

21. 

 

3.2. Adaptação do Método APROAR 

Neste projeto, as etapas para construção do planejamento estratégico da 

pequena cervejaria “Three Monkeys Beer” foram fortemente inspiradas no sistema 

APROAR (HECKSHER, 2007), que está resumido no ANEXO I.  

Vale destacar que neste projeto foi realizada uma experiência de aplicação 

parcial do método APROAR. Como já não há possibilidade de acesso ao software 

APROAR e nem a autora, nem os empresários tiveram acesso ao programa de 
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capacitação, foi realizada uma adaptação simplificada, descrita a seguir e no 

capítulo 4. 

O Sistema Aproar foi construído a partir da seleção, arranjo e adaptação de 

orientações de diversos autores que produziram suas pesquisas sob a perspectiva 

das grandes empresas (PORTER, 1989; MINTZBERG et al, 2000 e 2006; KAPLAN e 

NORTON, 1997; ISHIKAWA, 1990; SLACK et al, 1999; CORRÊA et al, 2001, entre 

outros) e de outros que trabalharam com a questão do planejamento estratégico em 

pequenas empresas brasileiras (CARDOSO, 1998; ALMEIDA, 2001; TERENCE, 

2002; BARROS, 2005). Segundo (HECKSHER 2007), “O sistema Aproar pretende 

apoiar o processo de raciocínio do empreendedor na formulação de estratégias. 

Procura ajudar o empreendedor a fazer uso da intuição e da experiência de uma 

forma sistemática, seguindo um roteiro que provoca reflexão sobre questões que 

apoiam a tomada de decisões estratégicas. ” 

3.2.1. 1ª etapa – Caracterização da empresa e ambiente competitivo 

Segundo HECKSHER (2007), “Com o objetivo de levantar e organizar o 

conhecimento atual dos gestores sobre a própria empresa e o ambiente competitivo, 

a fase inicial de caracterização é realizada através do preenchimento de 

questionário. O processo de preenchimento do questionário provoca a reflexão 

sobre a situação da empresa (pessoas, produtos/serviços, sistema de gestão, 

investimentos, resultados etc.) e sobre as relações com o ambiente externo 

(parcerias, fornecedores, clientes, concorrentes, infraestrutura regional, incentivos 

governamentais etc.) ”. 

Esta etapa é importante para conhecer como a empresa está situada no 

momento do começo de aplicação do método e também conhecer seus processos 

em geral. 

Para o presente estudo, não só será analisada a resposta das perguntas, mas 

essa etapa também irá descrever a empresa, seus produtos, seus processos-chave, 

assim como, os segmentos de clientes, canais, fontes de receita e parcerias 

principais. 
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3.2.2. 2ª Etapa – Priorização de Diferencias Competitivos 

Para PORTER (1991), a diferenciação, quando alcançada, é uma estratégia 

para obtenção de rendimentos acima da média, pois a identificação e o 

reconhecimento de um produto cria um sentimento de lealdade nos clientes, bem 

como proporciona menor sensibilidade ao preço dos produtos. 

Visto isso, a segunda fase do método Aproar, tem como objetivo: “Definir em 

que aspectos a empresa precisa se destacar, quais os objetivos de melhoria para 

aumentar sua competitividade (HECKSHER, 2007) ” 

A competitividade pode vir de diversos fatores, por conta disso, esta etapa 

consiste em, entre uma lista de 13 categorias, encontrar e estudar quais são 

aplicáveis às cervejarias artesanais. Após isso, analisar como a cervejaria estudada 

está posicionada nesse diferencial competitivo, e também fazer uma análise dos 

seus principais concorrentes. Por último, após análise, utilizar a matriz de 

importância e desempenho para fornecimento da diretriz indicada para esse 

diferencial considerando todos esses “inputs” 

Para este trabalho, foram consideradas as seguintes fases para esta etapa: 

 

Figura 5 – Metodologia para priorização de diferenciais competitivos 

Matriz importância-Desempenho gera uma 
diretriz para cada diferencial

Análise de cada diferencial competitivo

Análise da importância para o negócio
Análise do desempenho da cervejaria 

estudada frente aos concorrentes diretos 

Brainstorming de quais diferenciais deveriam ser 
substituídos e/ou mudados o conceito

Seleção dos diferenciais competitivos aplicáveis 
propostos no método APROAR
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3.2.3. 3ª Etapa – Avaliação de Processos 

Esta seção tem como objetivo fazer uma avaliação dos processos-chave da 

companhia, relacionando-os aos diferenciais competitivos. Segundo HECKSHER, 

2007), “O objetivo desta etapa de avaliação de processos é definir onde é preciso 

mexer, quais processos precisam ser mantidos ou alterados para sustentar ou 

alavancar diferenciais competitivos críticos, identificados na etapa anterior”.  

Nesta etapa são avaliados, segundo lista de processos oferecida pelo método 

APROAR, quais deles tem relevância para a companhia, a descrição desses 

processos e avaliação de execução dentro da empresa e em relação aos 

diferenciais. Com esses insumos, o método irá definir os focos de melhorias. Essa 

etapa pode ser esquematizada abaixo: 

 

Figura 6 – Metodologia para avaliação de processos 
 

 A avaliação dos processos ocorre tanto por sua avaliação de desempenho, 

quanto por sua avaliação de influência em relação à dupla de processo e diferencial 

competitivo. A partir dessa avaliação, e também considerando o que foi feito na 

etapa 2, o método dará uma saída, que guiará a priorização dos problemas, ou seja, 

Priorização dos problemas 
considerando diferenciais 

competitivos e processos da empresa 

Avaliação dos processos em relação 
aos diferenciais competitivos

Definição dos processos da cadeia de 
valor da empresa
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guiará quais das duplas (processo e diferencial) precisam melhorar com mais 

urgência. 

3.2.4. 4ª Etapa – Definição de Indicadores de Desempenho 

Para essa etapa, segundo HECKSHER, (2007): “A definição de indicadores 

de desempenho no método Aproar pretende traduzir objetivos em indicadores e 

metas, que guardem uma lógica de causa e efeito e que ajudem a promover a 

compreensão de cada indivíduo sobre a sua contribuição para o resultado global da 

empresa”. 

É pretendido a definição de indicadores de acompanhamento, que se julguem 

que possam melhorar todos os aspectos definidos em processos e também 

diferenciais competitivos, utilizando a priorização da etapa 3. 

Primeiro, é definido um indicador para cada diferencial competitivo, 

independente do seu desempenho, utilizando a literatura e conhecimento dos sócios 

e depois, definido mais indicadores a partir das duplas de processo e diferencial 

competitivo mais problemáticas da etapa 03. Para essa etapa, será seguido o 

esquema abaixo: 

 

Figura 7 – Metodologia para definição de indicadores de desempenho 

Definir indicadores para os itens do 
controle das atividades

Priorizar os itens do controle das 
atividades

Definir indicadores de desempenho 
para cada diferencial competitivo
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3.2.5. 5ª Etapa – Levantamento de Recursos Críticos 

O objetivo desta quinta etapa do método é definir ações para a melhoria do 

desempenho competitivo; analisar os recursos (pessoas, método, tecnologia, 

infraestrutura etc.) aplicados aos processos críticos; e definir o que é preciso mudar 

e quais são as prioridades. (HECKSHER, 2007) 

Para esta etapa serão analisados todos os recursos e, também a análise 

desse recurso em cada diferencial competitivo e processo da empresa. Com essa 

avaliação, junto também com a diretriz indicada de cada processo e de cada 

diferencial, o método terá uma saída. 

Sendo mais específico, dentro de cada processo da companhia, será feito 

uma análise de desempenho e influência considerando duplas de recursos e 

diferenciais competitivos. No final da análise, o método dará n saídas, onde n é a 

multiplicação da quantidade de recursos, de diferenciais competitivos e de 

processos. 

 

Figura 8 – Metodologia para levantamento de recursos críticos 
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3.2.6. 6ª Etapa – Elaboração de Projeto de Melhoria de Desempenho Competitivo 

O objetivo desta etapa de projetos é planejar a execução das ações ("o que") 

que foram estabelecidas na etapa anterior, de recursos. Na etapa de projetos essas 

ações serão detalhadas e programadas (HECKSHER, 2007). 

Visto as saídas do método 5, onde cada trio tem seu grau de melhoria 

medido, essa etapa visa desenhar um plano de ação para melhoria das 

combinações prioritárias. Na grande maioria dos casos, a melhoria dessas 

combinações está interligada, e, com apenas um plano de ação, consegue-se ativar 

vários grupos de recursos, processos e diferenciais competitivos. 

Abaixo estão detalhadas as fases da última etapa de adaptação do método 

APROAR nesse estudo: 

 

Figura 9 – Metodologia para elaboração de projeto de melhoria de desempenho 
competitiva 

 

3.3. Cronograma de Desenvolvimento 

Os sócios se mostraram acessíveis o tempo todo do projeto e também muito 

interessados na pesquisa. A formação de Engenharia de Produção do Filipe, sócio 
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da empresa, foi de muita ajuda não só para insights da empresa, como também em 

ajuda para o desenvolvimento do projeto. 

As conversas em um primeiro momento foram apenas por whatsapp, 

ferramenta de mensagens on-line instantâneas e gratuitas no celular. Essas 

conversas giravam em torno da disponibilidade do desenvolvimento do projeto e 

também de algumas informações gerais da empresa. 

Após contato telefônico, foi feita uma reunião via skype para conversar um 

pouco sobre a empresa e, principalmente, conversar sobre os diferenciais 

competitivos, isto porque os sócios têm muito a vontade de se diferenciar das outras 

cervejarias. 

Depois dos contatos telefônicos, foram iniciadas as visitas no escritório da 

Barra da Tijuca. As visitas tinham o objetivo de conhecer mais sobre a empresa, em 

um primeiro momento, depois apenas para validação de informações e também para 

mexer nas bases de dados, já que, por problemas de confidencialidade, não era 

possível levar as bases de dados no computador pessoal da autora. 

3.4. Limitações do Método 

A maior limitação do método e sua aplicação é o acesso às informações da 

empresa. Apesar do comum acordo de permissão para o procedimento do estudo de 

caso nesta pesquisa, a dificuldade de conseguir pleno acesso a todas as 

ferramentas e dados foi muito presente no decorrer do estudo. 

Não só essa limitação quanto à pesquisa, mas também, para análises 

externas. A pouca literatura complementar sobre o segmento, já que se trata de um 

segmento novo, limitou um pouco o estudo sobre o tema. 

Por fim, o próprio método, por ser desenvolvido por um segmento específico, 

apresentou pequenas disparidades ao se tratar de indústrias cervejeiras. Além disso, 

há que se considerar o fator tempo, que pode ter desatualizado o método perante a 

novos estudos sobre o tema. 
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4. Planejamento Estratégico da pequena cervejaria artesanal “Three Monkeys 

Beer”  

4.1. 1ª etapa do Método Aproar – Caracterização da empresa e ambiente 

competitivo 

4.1.1. A “Three Monkeys Beer” 

A “Three Monkeys Beer” foi criada em 2013 por três amigos cariocas que se 

conhecem desde a época do colégio. Os três amigos já eram formados e 

trabalhavam em seus respectivos empregos depois de, por diversão em um curso de 

cervejaria artesanal, resolveram abrir seu próprio negócio. 

O nome curioso foi quando, durante o curso, surgiu a ideia de fazer uma 

cerveja do tipo “Golden Ale” que se chamaria "Three Monks", ou seja, três monges. 

A aula foi em uma casa no Alto da Boa Vista, cercada de vegetação, e de repente, 

um grupo de macaquinhos apareceu, atraídos pelo aroma. Na hora, eles trocaram 

para “Three Monkeys” e o nome ficou até hoje. 

Com um nome já planejado e uma receita de cerveja, eles reuniram o que 

acharam necessário para a criação do seu negócio. Após um plano de negócios, 

que inclusive foi tema da monografia de curso de um dos integrantes, e da reunião 

do dinheiro necessário para arcar com todos os custos inicias do empreendimento, 

eles resolveram abrir a cervejaria com sede administrativa na Barra da Tijuca, bairro 

de classe alta no Rio de Janeiro. 

Para a sua produção, a “Three Monkeys Beer” recorreu à uma prática já 

comum no mercado de pequenas cervejarias, que é a produção terceirizada, ou 

seja, ser uma cervejaria “cigana”. “Para pessoas mais avessas a riscos ou com 

pouco capital para investimento, uma prática comum é a criação de micro cervejarias 

“ciganas”, as quais, são empreendimentos que visam o desenvolvimento do produto 

e da marca, realizando a produção em parceria com algumas micro cervejarias que 

tenham capacidade disponível” (GAVIRA et al., 2006). Ou seja, esse processo 

diminui a quantidade investida em infraestrutura e conta também com uma equipe 

de fabricação especializada e que faz grandes volumes, isso foi essencial para o 

começo do negócio, já que os sócios não disponibilizavam de muito capital inicial. 
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Inicialmente, os sócios apostaram em apenas dois rótulos de cerveja, que 

vinha tanto no formato de garrafa, como no formato de chope. A “Golden Ale” e a 

“India White Ale” foram os primeiros nomes da cervejaria. Para lançamento eles 

optaram por um bar conhecido carioca, o “Teto Solar”, localizado em Botafogo, zona 

nobre da cidade do Rio de Janeiro. O evento foi um sucesso, e o dono pediu para 

que se mantivesse o abastecimento de chope no bar. Após o lançamento, os donos 

entraram em negociações em diversos pontos de venda que condiziam com a 

segmentação de clientes que eles desejavam, e assim começavam a expandir seu 

negócio e também sua operação. 

Já no ano seguinte (2014), em parceria com a empresa “Brownie do Luiz” 

(empresa carioca que vende brownie), lançaram a cerveja “Brownie Ale” na versão 

chope e garrafa, expandindo não só seu portfólio, mas também sua atuação. Ter 

mais uma marca de cerveja ajuda nas negociações com os pontos de venda e 

atrelar o negócio à uma marca conhecida como o “Brownie do Luiz” também gerou 

maior interesse pela cervejaria. O lançamento também foi feito em Botafogo, mas 

agora no bar “Void”, um bar de apelo jovem que cresceu muito nos últimos dois anos 

entre o público jovem de classe alta. Ainda nesse ano eles lançaram a cerveja 

“cOPAcabana” com parceria da cervejaria “3Cariocas” que também teve as mesmas 

consequências positivas da parceria com o “Brownie do Luiz”, só que dessa vez o 

lançamento foi no “Mondial de La Biére”, festival de cerveja que acontece todos os 

anos no Rio de Janeiro e atrai um público muito extenso, onde todos estão 

interessados em cerveja. 

No decorrer dos três anos de fundação já incluíram dois sócios no negócio, 

além de contratar mais três estagiários. O negócio foi expandindo de forma que eles 

começaram a abranger mais de 300 pontos de venda na cidade do Rio de Janeiro, 

além de expandir para Angra dos Reis e Petrópolis. Em 2013 e 2014 a cervejaria 

apresentou um grande crescimento, tendo seu pico de crescimento na casa dos 

20% mensal receita, se tornando um nome conhecido no cenário carioca de cervejas 

artesanais. Esse crescimento acelerado só foi possível pela natureza da operação 

de produção cigana, já que a fábrica tinha bastante espaço para produção extra, e 

também pela logística terceirizada que permitia uma expansão de negócio. 
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Já em 2015, ela manteve seu crescimento, um pouco menor do que seus dois 

primeiros anos principalmente pela crise, mas também pela entrada de vários 

players nesse mercado. Como é um mercado razoavelmente fácil de entrar, ainda 

mais com a produção cigana e logística terceirizada, a “Three Monkeys” sofreu um 

pouco desse impacto, mas não houve retração de mercado, apenas o crescimento 

não continuou acelerando da mesma forma que mantinha a aceleração nos dois 

últimos anos. Também é importante ressaltar que nesse ano não houve nenhuma 

inovação em seu portfólio, e também que, seu canal de comercialização é finito, já 

que se resumia à bares nas zonas nobres da cidade. 

Porém, em 2016, o negócio sofreu ainda mais a queda no crescimento. O 

efeito a crise foi maior, e houve até um reposicionamento do preço da cerveja para 

baixo. Algumas ações começaram a ser feitas para tentar recuperar o crescimento 

da cervejaria, como o lançamento de mais uma cerveja no início do ano e de outras 

três cervejas no mês de outubro, além também um festival patrocinado totalmente 

pela marca no começo de dezembro. Não só isso, como também o fechamento de 

comercialização com o supermercado “Zona Sul” acrescentou mais um canal de 

comercialização com os clientes. 

4.1.2. Os Tipos de Cerveja 

Todos os produtos possuem tanto a versão chope quanto a versão garrafa. 

Isso porque o processo produtivo é o mesmo, o que muda é na hora de tirar o 

produto do barril já pronto. A cerveja passa por um processo de pasteurização, o 

que aumenta sua validade em até um ano, enquanto o chope não passa por esse 

processo e tem validade de 11 dias. 

a) Golden Ale - A cerveja, de alta fermentação, apresenta uma coloração 

dourada e camada de espuma cremosa. Traz em seu aroma um perfil harmônico 

entre o malte e o lúpulo, apresentando notas adocicadas. O fino amargor equilibra 

as notas doces e maltadas. Com bom corpo, mas ainda assim refrescante, é uma 

cerveja agradável e muito fácil de beber. Ela foi a primeira cerveja a ser feita pelos 

donos, e que originou o negócio. 
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Figura 10 – Cerveja tipo “Golden Ale” 
 

b) India White Ale - A India White Ale traz a refrescância de uma Belgian 

Witbier e a potência lupulada de uma American IPA. Possui aromas frutados cítricos 

provenientes do lúpulo e da casca de laranja. A cerveja é leve e refrescante. Ganhou 

no “Mondial de La Biére 2016” medalha de ouro na categoria. 

 

Figura 11 – Cerveja tipo “India White Ale” 
 

c) Brownie Ale - Desenvolvida por duas empresas cariocas, ela é a 

combinação entre uma cerveja Brown Ale e cacau. Um toque de chocolate no meio 
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de malte e lúpulo, desenvolvida especialmente por “Three Monkeys Beer” e “Brownie 

do Luiz”. 

 

Figura 12 – Cerveja tipo “Brownie Ale” 
 

d) cOPAcabana - Uma American Pale Ale com 20% de aveia, ou seja, uma 

Oatmeal Pale Ale. São 3 grãos e 3 lúpulos das primeiras receitas de cada cervejaria 

para criar uma cerveja carioca única. A aveia traz um dulçor suave com leves notas 

de nozes. O caráter do malte é bem balanceado com os lúpulos americanos, 

trazendo notas de frutas tropicais no aroma. O final é cítrico e cremoso. 

 

Figura 13 – Cerveja tipo “cOPAcabana” 
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As cervejas aqui mostradas fazem parte do portfólio da “Three Monkeys 

Beer”. Além delas, existem mais 4 tipos de cervejas, que foram lançadas muito 

recentemente e ainda não possuem índices de Market Share, e algumas nem 

vendas externas. Por conta disso, não serão aprofundadas nesse trabalho. 

Importante ressaltar que, apesar da “Detox Your Mind” ter sido lançado no início do 

ano, mais ou menos em março, sua produção e comercialização tiveram alguns 

problemas e, devido a esse ponto, os dados dela também não foram considerados. 

No quadro abaixo, pode-se observar como essas marcas estão distribuídas 

de acordo com as vendas da “Three Monkeys”. Pode-se observar tanto a 

distribuição por litragem, como por valor de venda dessas cervejas. 

Produto Mix Volume Mix Faturamento 

Golden Ale 355 ml 11% 10% 

Golden Ale Chopp 19% 20% 

Brownie Ale 600 ml 5% 4% 

Brownie Ale Chopp 8% 7% 

India White Ale 355 ml 16% 16% 

India White Ale Chopp 27% 32% 

cOPAbana 355 ml 3% 3% 

cOPAbana Chopp 7% 8% 

Wheat Coast Jazz 300 ml NOVO NOVO 

Wheat Coast Jazz Chopp NOVO NOVO 

Rock Stout 300 ml NOVO NOVO 

Rock Stout Chopp NOVO NOVO 

Indie Pale Ale 300 ml NOVO NOVO 

Indie Pale Ale Chopp NOVO NOVO 

Detox Your Mind 300 ml NOVO NOVO 

Detox Your Mind Chopp NOVO NOVO 

Tabela 7 – Mix Volume e Faturamento “Three Monkeys Beer” 

 



53 
 

 

Figura 14 – Mix volume e faturamento “Three Monkeys Beer” 
 

Pela análise do gráfico acima, podemos ver que a cerveja com maior 

faturamento é a “India White Ale”, já que ela é a mais cara de toda a linha. Podemos 

também observar que a venda de chope gera mais receita do que a venda de 

cerveja, isso por conta dos custos de insumos das cervejas (garrafa, rótulo, etc). 

4.1.3. Processos-Chave 

Nesta seção serão apresentados os processos-chave da companhia, e que 

também serão avaliados posteriormente no decorrer do método. 

Para o processo de produção a cervejaria conta com três produtoras de 

cerveja para a produção de suas garrafas e chopes. Dentre essas cervejas estão: a 

“Antuérpia”, localizada em Juiz de Fora (Minas Gerais); a “Rotter”, localizada em 

Barra do Piraí (Rio de Janeiro) e a “Allegra”, localizada em Jacarepaguá (Rio de 

Janeiro – Rio de Janeiro). As escolhas por entre essas três fábricas vão desde a 

qualidade dos seus produtos (ambas as três produzem sua própria cerveja, além da 

cerveja de terceiros), até pela conveniência. O tempo de produção desde seu início 

até a cerveja estar pronta para beber é de um mês. 

Essa escolha por manter três locais de produção é uma medida 

conservadora, já que, no passado, a empresa que fabricava seus produtos resolveu 

romper com eles, e eles passaram por um sério risco de ruptura do seu produto. 
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Felizmente, rapidamente eles acharam um novo parceiro, e conseguiram retomar as 

vendas. Porém, mesmo com o custo de 2,0% a mais na compra de insumos (para 

cada fábrica a compra de insumos é diferente) e 1,2% na conta de logística, os 

sócios preferem manter essa forma. 

Sobre os impactos desta decisão, além do custo já citado, existem impactos 

na qualidade e tempo de entrega. Para qualidade, a fim de assegurar que as 

garrafas e chopes tenham o mesmo sabor, os tipos específicos de cerveja são 

produzidos na mesma fábrica. Ou seja, toda India White Ale é fabricada em apenas 

uma fábrica, assim como as outras versões das cervejas. Assim temos que a 

qualidade do produto não é impactada. 

As três produtoras possuem o mesmo tempo de produção de cerveja, mas 

prazos de entrega distintos, como é o caso da “Antuérpia”. A “Antuérpia” possui um 

dia útil a mais de prazo do que a “Allegra” e “Rotter”, mas também possui a maior 

quantidade fabril, ou seja, apesar do prazo de entrega ser afetado, a Antuérpia é a 

única que conseguiria centralizar a sua produção, então, para efeitos comparativos o 

prazo não é alterado. 

Para cada variedade de cerveja temos as seguintes produções: 

- “Antuérpia”: India White Ale, Wheat Coast Jazz, Indie Pale Ale. 

- “Rotter”: Golden Ale, Rock Stout. 

- “Alegra”: Brownie Ale, cOPAcabana, Detox Your Mind. 

A produção demora 1 mês desde o pedido para a fábrica responsável até o 

produto estar pronto para o consumo. Após o pedido para a fábrica, a cerveja fica 

nos barris de armazenagem e pode tanto ser pasteurizada para fabricação de 

garrafas ou aguardar para os pedidos de chope. 

O pedido de produção é feito quando os sócios calculam que só tem estoque 

para mais três meses de vendas, e é feito um novo barril de chope para a produção. 

O barril mais antigo é usado até o fim. Esse processo é feito continuamente e, até 

hoje, nunca houve ruptura de processo. São feitos alguns pedidos de envase para a 

produção de garrafas, mantendo um estoque mínimo de todas essas garrafas de 
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100 caixas. A partir da retirada dessas caixas, é feito um novo pedido 

continuamente. 

Visto isso, o esquema abaixo mostra  visão macro do processo de vendas e 

entrega da empresa para chope e cerveja. Eles são muito parecidos, mas tem 

pequenas diferenças que serão citadas no decorrer da análise. 

 

Figura 15 – Processo de venda de produtos 
 

Os dois processos têm início marcado pelo comercial tirando o pedido de 

venda nos PDV’s, esse pedido pode ser tirado via whatsapp, telefone, representante 

indo até o ponto de venda e também e-mail. A janela de pedidos fecha 18 horas de 

todos os dias úteis, ou seja, a partir desse horário todos os pedidos serão 

contabilizados no dia seguinte. Este é o dia 1 no esquema. 

Para chope o comercial envia os pedidos via whatsapp para os 

representantes das fábricas. A Antuérpia tem um dia e meio até o pedido chegar ao 

depósito, ou seja, até a manhã do dia 3, enquanto a “Rotter” e a “Allegra” dão o 

prazo de apenas um dia, o que, nesse caso, é até 18 horas do dia 2. Para cerveja a 

única preparação é verificação do estoque e separação das garrafas. 

No dia 3, pela tarde, o caminhão da empresa terceirizada vai buscar os 

produtos, tanto chope quanto cerveja, e entrega no ponto de venda que fez o 

pedido. 
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Agora, os processos serão destrinchados. A divisão ocorre segundo análise 

do método APROAR. 

a) Compras Insumos – Processo de compra de insumos para as cervejas. No 

caso, se tratando da produção do líquido, a água, malte, lúpulo e ingredientes extras 

(exemplo: Casca de Laranja da India White Ale). Se tratando da garrafa, rótulo, 

embalagem e rolha. Na “Three Monkeys Beer”, esse processo se dá de acordo com 

cada uma das três fábricas produtoras, ou seja, não existe uma compra única que é 

dividida entre as fábricas. Não só isso, como também não existe uma padronização 

de tamanhos de garrafas. Seus oito SKU’s se dividem entre 355 ml, 500 ml, 600 ml e 

300 ml, sendo o último padronizado para as três cervejas lançamento no final do ano 

de 2016. 

b) Logística Interna/ Estoque – A empresa possui um estoque refrigerado na 

cidade do Rio de Janeiro, próximo à maioria dos pontos de venda (Região da Zona 

Sul da cidade) onde toda a produção do estado do Rio de Janeiro (“Rotter” e 

“Alegra”) vai para lá, via transportadora terceirizada. A produção da fábrica de Juiz 

de Fora (“Antuérpia”) vai sem custo para um ponto do estado do Rio, e a 

transportadora terceirizada precisa pegar desse ponto e levar até o estoque, 

conforme mostra figura abaixo: 

 

Figura 16 – Processo de Logística Interna 
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O controle de estoque de garrafas não é muito complicado, visto que são 

poucos SKU’s, e ele é feito em um quadro negro no próprio escritório. Já o controle 

de estoque de chope é quase nulo devido seu baixo prazo de validade, o pedido é 

feito para a fábrica, levado para o estoque e, logo em seguida, levado para o ponto 

de venda. 

c) Planejamento de Demanda –Não existe um planejamento de demanda nem 

por SKU, muito menos por SKU/PDV. O planejamento é feito de grosso modo, por 

tipo de cerveja observando a litragem vendida anteriormente e o quanto o barril 

durou no estoque. Isso ainda não gerou um problema de abastecimento, já que um 

barril dura em média 3 meses, e nunca houve um pico de demanda tão forte que 

gerasse ruptura, mas gera problemas no controle das vendas dos varejos, que 

impactam diretamente a cervejaria.  

De acordo com Miranda et al. (2011), as previsões de demanda são 

essenciais para as organizações, pois servem de ponto de partida para o 

planejamento do fluxo de caixa, planejamento da produção e vendas, controle de 

estoques, compras, entre outras. Visto isso, o fato de não possuir um planejamento 

de demanda estruturado pode gerar alguns gastos desnecessários para a empresa 

e é um ponto de atenção no processo. 

d) Marketing - “O marketing integrado ocorre em dois níveis. Em primeiro 

lugar, as diversas funções de marketing – força de vendas, propaganda, 

atendimento ao cliente, gerência de produto, pesquisa de marketing – devem 

trabalhar em conjunto. [...] Todas essas funções de marketing devem ser 

coordenadas do ponto de vista do cliente. ” (KOTLER, 2000, p.44). O marketing, ao 

contrário da visão de muitos, não é só a parte de propaganda e publicidade, vai 

muito além, tentando entender as necessidades do cliente e também de estabelecer 

relações com ele. Ainda segundo KOTLER, 2000 “Somente empresas centradas nos 

clientes são verdadeiramente capazes e construir clientes, e não apenas produtos, e 

são hábeis em engenharia de mercados, não apenas em engenharia de produtos. ”  

O marketing da “Three Monkeys” é feito de forma muito robusta para uma 

pequena empresa e também comparativamente à outras empresas do ramo. Suas 

redes sociais estão sempre ativas, os sócios estão sempre fazendo pesquisas de 

mercado e também eles estão planejando um festival de música que tem conexão 
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com os valores da marca. Esses três pilares geram informação, aumentam o 

relacionamento com o cliente e geram maior nível de conhecimento dos 

consumidores desses produtos. 

As redes sociais são uma grande ponte entre os consumidores e também 

termômetro de como está a imagem da marca, nas pesquisas de mercado os sócios 

conseguem ver o que está agradando e o que não está tanto na perspectiva geral de 

cervejas artesanais, quanto da sua marca em si. Nessas pesquisas, os sócios 

sabem que a identidade visual da “Three Monkeys” agrada, por exemplo. E, por 

último, o festival de música que, no momento de publicação deste trabalho, é 

provável que tenha passado, é o local onde três novas cervejas serão lançadas e vai 

muito dos valores da marca, que são “Amigos, Cerveja e Música”. Essas três 

versões fazem jogo de palavras com os ritmos que irão tocar nesse festival e é uma 

oportunidade incrível de promover a marca. E está bem alinhado ainda com 

KOTLER, 2000: “O verdadeiro desafio começa após a definição do sortimento de 

produtos da loja, ou seja, desenvolver uma estratégia de diferenciação de produtos. 

Relacionamos abaixo algumas possibilidades: (...). Realizar eventos de impacto para 

promover produtos especiais. 

e) Vendas – KOTLER, 2000 fala sobre a importância de vendas em termos de 

retenção de clientes: “Infelizmente, a maior parte da teoria e prática de marketing 

concentra-se na arte de atrair novos clientes, em vez de na retenção dos existentes. 

Tradicionalmente, a ênfase tem sido na realização de vendas, em vez de na 

construção de relacionamentos; em pré-vendas e vendas, ao invés da assistência 

pós-venda.” Para esse processo, além do desprendimento de forças natural da 

operação do dia-a-dia é necessário ter ferramentas para se prender e reter esse 

cliente, que no caso aqui estamos falando do ponto de venda.  

Atualmente, a “Three Monkeys Beer” está muito focada na operação, por ela 

ser muito onerosa e ter pouca tecnologia. Com isso, não sobra muito tempo para a 

parte estratégica do comercial, que realmente vai gerar valor para a companhia. O 

processo de vendas está estruturado da forma abaixo: 
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Figura 17 – Processo Comercial 
 

O processo começa pelo pedido do PDV para os representantes de venda, 

esse pedido pode ser feito via whatsapp, via e-mail, telefone ou pela visita do próprio 

representante ao PDV. Após feito o pedido, os representantes comerciais oficializam 

esse pedido na plataforma deles que se chama “Slack”. Essa plataforma, na 

realidade, é uma rede social dos funcionários, e, em uma conversa separada eles 

põem os pedidos do dia (quantidade, preço e localidade) e uma pessoa finaliza 

esses pedidos às 18horas e compila esses pedidos para enviar para as fábricas. 

Essa mesma pessoa agora emite nota fiscal uma a uma por ponto de venda, 

manda as notas para a operadora logística, faz o pedido de chope para as fábricas 

(separando os pedidos por tipo) e, por fim, atualiza a planilha do excel com todos os 

pedidos. 

Esse processo dura em torno de duas horas e é um dos processos mais 

maçantes encontrados na análise. Não só isso, mas também acontece de os 

representantes esquecerem de pôr os pedidos na plataforma, ou da pessoa 
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responsável por compilar perder algum dos pedidos no decorrer da conversa, entre 

outros. 

f) Logística Externa/ Distribuição – A logística externa da “Three Monkeys” é 

totalmente terceirizada. Por meio de transportadora, após emissão de pedido, a 

cervejaria dá o prazo de 48 horas para o ponto de venda até recebimento de seus 

produtos. A própria operadora logística imprime as notas, e faz o recolhimento do 

produto no estoque e leva até o ponto de venda. Ela que é responsável pela 

roteirização, por prazos e pela integridade do produto. Esse processo é caro, mas, é 

ideal para a empresa que não tem muito capital para investimento logístico. 

 

Figura 18 – Processo de logística externa 
 

No esquema acima pode-se observar o processo de logística. Primeiro o 

comercial envia os pedidos para a operadora logística por whatsapp, e ela imprime 

as notas fiscais e faz a roteirização das entregas, levando em conta também seus 

outros negócios. Após a roteirização, ela vai no depósito e recolhe os produtos do 

dia para entrega nos pontos de venda. 

g) Projeto, Pesquisa e Desenvolvimento – Toda a pesquisa para as cervejas vem do 

sócio sommelier de cerveja. O sommelier é responsável pela degustação do produto 

e também sabe harmonizar os produtos com as cervejas. Esse sócio está sempre 

pesquisando novas receitas e fazendo tentativas de novos produtos, visto que ele 

está totalmente integrado com o processo produtivo e também das tendências dos 

produtos. 
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A cervejaria começou como um hobbie entre amigos, mas segue com a 

tradição da experimentação e pesquisas informais para o desenvolvimento de seus 

produtos.  

h) Financeiro – “A administração financeira de curto prazo trata da gestão do 

capital de giro nas organizações, que é composta pela administração do ativo 

circulante. Pode-se destacar aqui a gestão do caixa, de contas a receber (crédito), 

gestão financeira dos estoques e de fontes de financiamento de curto prazo (passivo 

circulante). Finanças de longo prazo abordam os aspectos relacionados à 

estruturação de capital da empresa, fontes de financiamento de longo prazo nas 

empresas, abordagem quando ao risco financeiro, custo de capital, análise de 

viabilidade de investimentos, avaliação de negócios e de empresas, geração de 

riqueza e criação de valor e a governança corporativa no ambiente das finanças.” 

(HERLING, L. H. et al, 2003) 

Sendo assim, existe braço operacional para as atribuições de uma gestão 

financeira, mas a equipe não vai além das questões operacionais. Em relação à 

administração financeira de curto prazo, todas as atividades funcionam 

operacionalmente e de forma clara, assim como também as atividades de longo 

prazo. O que falta nesse processo é uma análise mais profunda e formas de, não só 

fazer esse processo funcionar, mas também de otimização do mesmo. 

4.1.4. Segmento de Clientes 

 “A equipe de marketing deve segmentar o mercado, selecionar o mercado-

alvo adequado e desenvolver o posicionamento do valor da oferta. A fórmula 

“segmentação, seleção de alvo (targeting), posicionamento” é a essência do 

marketing estratégico” (KOTLER, 2000, p.107). Visto isso, tem-se que a 

segmentação da “Three Monkeys” é por “Nicho de Mercado”, ou seja, “Modelos de 

negócios que visam nichos de mercado atendem segmentos de cliente específicos e 

especializados” (Osterwalder e Pigneur, 2011). 

O público-alvo, atualmente, é o jovem de classe A ou B, entre 18 e 30 anos, 

sem gênero especificado. Em relação à demografia, como a empresa tem sua 

operação quase que majoritariamente na cidade do Rio de Janeiro, o público das 

zonas nobres da cidade (Zona Sul e Barra) corresponde ao alvo. Já na parte 
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comportamental, o posicionamento da marca é de acordo com seu valor: “Brewing 

Friends”, ou seja “Amigos de Cerveja”, ou seja, amigos que se reúnem para beber, 

seja em um bar para conversar ou em uma boate. 

4.1.5. Canais 

 “Os canais de comunicação, distribuição e venda compõe a interface da 

empresa com os clientes. Os canais são o ponto de contato com os clientes e 

desempenham um importante papel na sua experiência em geral” (Osterwalder e 

Pigneur 2011). A “Three Monkeys” possue o canal de comunicação com os clientes 

finais e vendas, visto que o canal de distribuição é feito por um operador logístico e 

eles não possuem autonomia com a marca. 

Para canais de comercialização, todos eles contam com a equipe de vendas 

direto com o ponto de venda negociando preço e quantidade. A equipe de vendas é 

dividida entres dois sócios e um estagiário que dividem de acordo com o volume. Ela 

está distribuída da seguinte forma: 

Produto % Vendas 

Bares 92% 

Supermercado 6% 

Vendas On-Line 2% 

Tabela 8 – Divisão de vendas por canal de distribuição 

 

O canal “Supermercado” abrange apenas o supermercado “Zona Sul”, com 

negociação em 2015 para deixar os produtos na gôndola. Já no canal “Vendas On-

Line” é o site da empresa, que apenas vende caixa de cerveja, ou seja, você só 

pode comprar 12 unidades ou mais. Por último, o canal “Bares” corresponde à 

grande maioria da comercialização, e abrange os pontos de venda com a 

segmentação de cliente mais parecida com a já citada nesse estudo.  

Os canais de comunicação com o consumidor final são: 

a) Mídias Sociais – Utilização do Facebook (rede social de relacionamentos), 

Instagram (rede social de fotos) e Snapchat (rede social de fotos e vídeos). Não só a 

divulgação do produto é feita nessas mídias, mas também é um canal de 

comunicação informal efetivo entre o público e a empresa. 
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Esses canais não têm custo nenhum (a não ser as publicações patrocinadas) 

e geram muitas visualizações entre o público. Na foto abaixo pode-se ver que 553 

pelo menos viram essa foto, e 6 tiveram uma comunicação efetiva com a marca, 

sendo todas positivas. 

 

Figura 19 – Divulgação do produto em mídia social 
 

b) Participação em Feiras – A “Three Monkeys” sempre participa de grandes 

feiras na cidade do Rio de Janeiro, como o “Mondial de La Biére”. Essa participação 

gera maior conhecimento de marca entre o público alvo, além da promoção da 

experimentação e também da venda do produto. 

A “Three Monkeys”, em dezembro de 2016, lançou o seu festival de música. 

O festival será composto de grupos e bandas de jazz, rock e indie e nesse festival o 

foco além da música, também será a cerveja. Três edições foram lançadas 

exclusivamente para esse festival. A foto de divulgação pode ser vista abaixo: 
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Figura 20 – Divulgação de festival patrocinado 
 

c) Ponto de Venda – O ponto de venda é essencial na venda do produto, já 

que, nesse segmento, a quantidade de marcas é muito grande. A sugestão da 

brigada do varejo é um ponto importante de escolha do consumidor na hora da 

compra. Esse canal de comunicação depende da relação com o varejista e é 

geralmente espontâneo. 

4.1.6. Fontes de Receita 

 “Se o cliente é o coração de um modelo de negócios, o componente Fontes 

de Receita é a rede de artérias. Uma empresa deve se perguntar: que valor cada 

segmento de clientes está realmente disposto a pagar? Responder com sucesso a 

essa pergunta permite que a firma gere um ou mais fontes de receita para cada 

segmento.” (Osterwalder e Pigneur 2011). A “Three Monkeys” utiliza a “Venda de 

Recursos” como principal fonte de renda, no caso, a venda do direito de posse de 

um produto físico que é sua própria garrafa ou seu chope. Não só seu “core 

business”, mas também a venda de roupas, bonés, copos estilizados compõe a 

renda da “Three Monkeys”. 

Para o festival, que se der certo há a expectativa de se fazer outras edições, a 

“Venda de Serviços” também compõe uma fonte de receita (ingresso para entrada). 
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4.1.7. Parcerias Principais 

A estratégia de parcerias pode ser feita de quatro formas, segundo 

(Osterwalder e Pigneur 2011). São elas: 

a) Alianças estratégicas entre não competidores; 

b) Parcerias estratégicas entre concorrentes; 

c) Joint venture para desenvolver novos negócios; 

d) Relação comprador-fornecedor para garantir suprimentos confiáveis 

Dessas quatro estratégias, a “Three Monkeys” desenvolve as duas primeiras. 

Para as alianças estratégicas entre não competidores temos o desenvolvimento de 

cervejas especiais para o “Brownie do Luiz”, rede carioca de venda de brownies que 

teve um crescimento acelerado nos últimos anos e também para a pizzaria “Vezpa” 

que abriu 12 pontos de venda em 4 anos de história. 

Para alianças estratégicas entre competidores, tem o compartilhamento de 

instalações, equipamentos e serviços de apoio, pela própria natureza de cervejaria 

cigana. E também a comercialização de marca e produto em conjunto, onde pode-se 

observar o exemplo da cOPAcabana com a cervejaria “3Cariocas”. Não só isso, mas 

as duas também fazem pesquisa de mercado juntas. 

Para projetos futuros, os sócios têm a intenção de dividir compra de 

suprimentos com outras cervejarias que tenham o mesmo posicionamento de 

mercado, mas isso requer uma negociação por parte dos donos.  

4.2. 2ª Etapa – Priorização de Diferencias Competitivos  

4.2.1. Definição dos Diferencias Competitivos 

Após a seleção de diferenciais, segundo tabela proposta no método 

APROAR, e também do brainstorming feito com os sócios da empresa, foram 

propostos onze diferenciais competitivos, divididos entre cliente final e ponto de 

venda. Essa divisão acontece porque esse segmento ainda é muito dependente do 

ponto de venda para comércio do seu produto. Além dos diferenciais que geram 

valor para o cliente final, é necessário também gerar valor para o ponto de venda. A 

dependência do varejista vem da pouca propaganda dos tipos de cerveja, o que 
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gera desconhecimento dos produtos por parte do cliente, e também porque é um 

mercado novo que ainda está em fase de experimentação. Isso não iria ocorrer caso 

a análise fosse a Ambev, por exemplo, que a dependência com o ponto de venda é 

muito pequena,visto que seus produtos são conhecidos pela maior parte do seu 

público-alvo. 

Visto isso, abaixo temos os diferenciais e suas características. Começando 

por cliente final: 

a) Qualidade Total – Esta métrica é uma união entre qualidade padrão e 

qualidade diferenciada, dois diferenciais propostos pelo método APROAR. Isto foi 

decidido por diversos motivos, tanto porque o gosto entre si de diferentes cervejas 

de diferentes marcas (mas com o mesmo tipo) muda muito sensivelmente entre 

leigos de Craft Brewing, e também porque como o mercado é muito novo e as 

diferentes marcas tem o mesmo tipo de qualidade diferenciada, que é o próprio 

design de sua garrafa. 

Em resumo, a descrição de “Qualidade Total” é considerada como: Gosto 

percebido pelo consumidor, assim como todos os outros atributos que agregam valor 

ao cliente, ou seja, estilo e inovação do produto. 

b) Variedade - Quantidade de opções oferecidas aos clientes: Forma de 

entrega do produto (Pode ser tanto garrafa – e seus diversos tamanhos), como 

também barril de chope. Não só isso, mas, esse mercado tem diferentes tipos de 

cerveja, o que também é avaliado nessa métrica.  

c) Imagem - Conceito genérico resultante de experiências, impressões, 

posições e sentimento do consumidor perante a imagem e produtos da empresa. 

Construída espontaneamente pelo boca-a-boca como também comunicação 

planejada. 

d) Acessibilidade - Facilidade para se obter produtos ou serviços da empresa 

e também comunicação com a mesma. Relacionado à canais de distribuição e 

comercialização. 

e) Preço Global - Preço relacionado à percepção de valor. O valor é o 

benefício que o cliente está adquirindo ao comprar o produto. A decisão de compra é 
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fortemente baseada em preço quando as opções não se diferenciam em relação ao 

valor. 

f) Relacionamento com o Consumidor – Esta métrica originalmente era 

apenas “Relacionamento”, não especificando com qual cliente da cadeia era. 

Considerando as particularidades já descritas deste segmento, ela foi destrinchada 

entre o relacionamento com o consumidor final (métrica aqui proposta) como o 

relacionamento com o varejista. Para essa métrica foram utilizadas a descrição: Vai 

além do aspecto de atendimento no momento de venda. Trata de aspectos como: 

tratamento, proximidade, confiança, tempo; Relacionamento com o cliente final da 

compra. 

Agora, considerando ponto de venda, tem-se as seguintes métricas: 

g) Prazo de Entrega - Tempo decorrido desde que o cliente faz o pedido até o 

seu recebimento. Nesse caso, o cliente é o próprio ponto de venda. 

h) Confiabilidade de Entrega - Ausência de atraso no fornecimento com os 

clientes. Capacidade de cumprir os prazos de entrega prometidos ao cliente. 

i) Relacionamento com o Varejista – Esta métrica foi a que foi desmembrada 

entre “Relacionamento com o Consumidor” e “Relacionamento com o Varejista”. Sua 

descrição é muito parecida com a métrica de “Relacionamento com o Consumidor”: 

Vai além do aspecto de atendimento no momento de venda. Trata de aspectos 

como: tratamento, proximidade, confiança, tempo; Relacionamento com o varejista 

que compra para revenda do cliente. 

j) Flexibilidade de Volume - Capacidade de fornecer quantidades variadas, 

volumes pequenos ou grandes, entregas fracionadas, entre outros. 

k) Condições de Pagamento - Condições de pagamento com seus 

compradores. Depende do tamanho e estrutura dos compradores. Cumprimento das 

legislações fiscais, trabalhistas, ambientais, entre outros. 

A descrição e conhecimento dessas métricas permitiu que se pudesse passar 

para o próximo passo que é a análise de cada métrica de acordo com a importância 

para o negócio geral de cervejas e também do desempenho perante suas principais 

concorrentes, citadas na sessão “Questionário” desse capítulo. 
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4.2.2. Análise dos Diferencias Competitivos e Diretrizes: 

Esta análise foi feita levando em consideração a matriz importância-

desempenho proposta pelo método. Conforme pode ser visto na matriz abaixo, 

temos a métrica importância e também desempenho com apenas três níveis. 

 

Tabela 9 – Matriz importância-desempenho para diferenciais competitivos 
 

Sendo, assim, no quadro abaixo, tem-se todos os diferenciais competitivos e 

suas respectivas avaliações. Após o quadro, um breve resumo do que foi 

considerado e seu racional. Importante ressaltar que essa discussão foi em forma de 

brainstorming, ou seja, todos os critérios de importância e desempenho passaram 

por um consenso geral entre a autora deste projeto e dos sócios conversados. No 

método original há a ponderação de mais de uma visão e os resultados são 

mostrados de acordo com a média dessas visões, diferindo da aplicação neste 

estudo. 

Importância Desempenho Diretriz

Fraca Pior Melhoria Pouco Importante

Fraca Igual Manutenção

Fraca Melhor Avaliação de Excesso

Média Pior Melhoria Importante

Média Igual Melhoria Pouco Importante

Média Melhor Manutenção

Forte Pior Melhoria Prioritária

Forte Igual Melhoria Importante

Forte Melhor Manutenção
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Tabela 10 – Diretrizes para diferenciais competitivos 
 

a) Qualidade Total – A importância deste diferencial é alta, visto que o cliente 

deste tipo de segmento é, conforme já dito neste trabalho, um público de alta renda 

e que procura qualidade em seu produto. Inclusive, a grande diferenciação entre 

cervejarias artesanais e grandes cervejarias é exatamente a procura da qualidade, 

com ingredientes mais puros, seguindo a tradição de produção da cerveja. Ao 

observar o seu desempenho, pode-se aferir que a qualidade da “Three Monkeys 

Beer” é indiscutivelmente alta, não só pelas premiações que ela ganha (Medalha de 

ouro no Mondial de La Bière Rio 2016), mas também pela boa aceitação do público 

e também por sua saudável receita de vendas. 

b) Variedade – Existem diversos tipos de cervejas artesanais e todas elas 

agradam diferentes tipos de público, ou seja, para que sua marca seja referência no 

mercado, ela precisa permear entre esses diversos tipos. Uma vez que uma marca, 

como é exemplo da cerveja Noi com 7 tipos diferentes de cerveja, tem sua atuação 

em diversos tipos, ela é cada vez a opção segura para o consumidor que quer 

experimentar novos sabores e já é fidelizado em um tipo específico. Nesse quesito, 

a “Three Monkeys” tem sua performance igual aos seus concorrentes. Tem uma 

quantidade de cervejas razoável, transitando entre os tipos mais requisitados pelo 

consumidor, porém, esse portfólio variado é novo, e a empresa ainda não colheu os 

louros dessa ação. Seria um ponto prioritário de melhoria antes da concepção e 

lançamento desses três novos sabores, mas hoje se configura como uma melhoria 

importante, segundo o método. 

Diferenciais Competitivos Importância Desempenho Diretriz

Qualidade Total Alta Melhor Manutenção

Variedade Alta Igual Melhoria Importante

Imagem Alta Melhor Manutenção

Acessibilidade Alta Igual Melhoria Importante

Preço Global Alta Pior Melhoria Prioritária

Relacionamento Consumidor Média Melhor Manutenção

Prazo de Entrega Alta Igual Melhoria Importante

Confiabilidade de Entrega Alta Igual Melhoria Importante

Relacionamento Varejista Alta Igual Melhoria Importante

Flexibilidade de Volume Baixa Igual Manutenção

Condições de Pagamento Baixa Igual Manutenção
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c) Imagem – Ao considera que o segmento é de uma indústria de bens de 

consumo e também da quantidade de entrantes no mercado de cervejas artesanais, 

conseguir essa distinção de marcas e produtos, é essencial para essa indústria, por 

isso, esse diferencial foi classificado com alta importância. Para a “Three Monkeys 

Beer”, cervejaria que começou no primeiro movimento de Craft Brewing brasileiro 

(2013-2014), sua imagem é quase como uma tradição para o consumidor carioca. O 

que é extremamente positivo, mas também as evidências da associação com 

marcas famosas no cenário do Rio de Janeiro (“Brownie do Luís” e “3 cariocas”) e 

também dos números de seguidores e curtidas em redes sociais, que tem a 

performance visivelmente maior que de seus concorrentes. 

 d) Acessibilidade – Em um mercado que está se construindo o hábito de 

beber, e também as marcas e referências que o consumidor bebe, estar sempre 

presente é essencial. É muito frustrante para o consumidor pedir uma bebida do 

cardápio e ela não estar disponível, além da óbvia perda dessa venda. A “Three 

Monkeys” tem uma acessibilidade igual ao dos concorrentes, o que não 

necessariamente é bom. Apesar de estar nivelada, todas essas cervejarias possuem 

uma penetração baixa no mercado e não há garantias de que elas estarão em 

qualquer ponto de venda, mesmo aqueles de mesmo segmento.  

 e) Preço Global – Apesar do produto ser voltado ao consumidor de classes 

mais altas, ou seja, geralmente os consumidores não são tão sensíveis ao preço, 

atualmente o mercado brasileiro apresenta uma crise muito forte. Segundo 

declaração do gerente executivo de Pesquisa e Competitividade da CNI, Renato 

Fonseca: “A crise atual atinge toda a economia e vem afetando o emprego e a renda 

da população bem mais significativamente. Tanto o investimento quanto o consumo 

das famílias estão diminuindo. Além disso, a crise política, que não existia na crise 

anterior, tem aumentado a incerteza com relação à recuperação. ” Esta declaração 

foi feita no final de 2015 para o jornal Valor Econômico. Esta mesma reportagem 

mostra que “(...) 90% das pessoas passaram a pesquisar mais os preços antes das 

compras, 77% mudaram os locais de consumo, 72% trocaram produtos por similares 

mais baratos”. 

 Ou seja, apesar desse consumidor ser menos sensível ao preço, temos uma 

tendência de escolhas serem direcionadas por esse fator. Não só foi utilizada essa 
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evidência para o alto nível dado a esse fator, mas também via uma pesquisa de 

mercado da própria empresa, que teve preço como o segundo colocado na escolha 

de sua cerveja. 

 Em contrapartida, a “Three Monkeys Beer” tem um desempenho menor que 

suas concorrentes, isto porque sua cerveja é um pouco mais cara do que a média do 

mercado. Em pesquisas de mercado e conhecimentos tácitos de varejistas 

parceiros, muitas vezes o consumidor por dúvida entre duas cervejas com o mesmo 

tipo, vai direcionado ao preço. Visto isso, temos como preço global uma “Melhoria 

Prioritária”. 

 f) Relacionamento com Consumidor – Atualmente, se está na era digital e 

hoje é muito menos complicado manter relações estreitas com o consumidor, tanto 

para o bem, como para o mal, esta métrica tem média importância. Ela está 

intimamente atrelada com a “Imagem” da marca, mas se relaciona muito mais com a 

lealdade de seus clientes do que apenas o conhecimento da marca. Também é 

importante observar que, dentro desse diferencial estão as métricas relacionadas 

com a satisfação do consumidor, tanto sob a ótica da qualidade do produto, quanto à 

de defeitos do mesmo. A “Three Monkeys” se configura de forma melhor que seus 

concorrentes muito também pelas vantagens já citadas nesse capítulo no tópico 

“Imagem”. Pouquíssimas reclamações no SAC, clientes que são ativos nas redes 

sociais são indicadores de relacionamento com consumidor 

 g) Prazo de Entrega – O prazo de entrega é muito importante para manter 

relações com o ponto de venda. Oferecer melhor prazo de entrega é um diferencial 

competitivo forte quando é necessária alguma ação de emergência no varejo. A 

operação de entrega da “Three Monkeys” é terceirizada, conforme será aprofundado 

no próximo capítulo, assim como a maioria das cervejarias artesanais, ou seja, elas 

todas possuem o mesmo desempenho. 

 h) Confiabilidade de Entrega – A confiabilidade de entrega tem 

particularidades muito parecidas com o “Prazo de Entrega”. Ambas servem para 

manter relações de confiança com o ponto de venda e estreitar relações, porém a 

ambas estão interligadas com operações que essa cervejaria não tem o controle 

total, que é a operação logística. Não só isso, mas com o prazo de entrega correto, a 

empresa diminui os riscos de não ter seu produto no ponto de venda, e isso se 
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relaciona com a categoria “Acessibilidade” deste capítulo, por isso a alta 

importância. Assim como dito em “Prazo de Entrega”, a entrega da “Three Monkeys” 

é terceirizada por um operador logístico, assim como a maioria das cervejarias 

artesanais. 

 i) Relacionamento com o Varejista – Todas os diferenciais competitivos na 

sessão de “Ponto de Venda” têm como objetivo aumentar o relacionamento com o 

varejista de todas as formas, seja operacionalmente ou financeiramente, porém, 

essa métrica está mais ligada às atividades comerciais e o grau de parceria entre a 

cervejaria e o dono do ponto de venda. 

“Cada vez mais, a concorrência não é entre empresas, mas entre redes de 

marketing (...). O princípio operacional é simples: construa uma rede efetiva de 

relacionamentos com os principais públicos interessados e os lucros serão uma 

consequência (KOTLER, 2000, p.35) ”. Promover conexões entre esses dois lados, 

com um bom produto, gera atrativos para os dois negócios, por isso a alta 

importância. Porém, como são muitos varejos e também muitas marcas querendo 

penetrar no mercado, é muito difícil fazer essa troca de forma saudável e estar 

sempre cultivando essa parceria, por isso o desempenho igual aos dos seus 

concorrentes. 

 j) Flexibilidade de Volume – Ser capaz de atender os diferentes volumes que 

são exigidos pelo varejo é um diferencial competitivo, visto que, alguns varejos 

podem ser conservadores e pedir pequenas quantidades do produto, ou também 

fazer alguma grande compra por motivos externos que estão fora da capacidade de 

previsão dos cervejeiros. Apesar se ser um fator competitivo, não tem tanta 

relevância, já que são raras ás vezes de grandes compras e a grande maioria das 

cervejarias tem seu pedido mínimo e isso é aceito pelo mercado. 

 k) Condições de Pagamento – As condições de pagamento são muito 

importantes quando algum player do mercado oferece uma janela maior de 

pagamento, de forma que, a partir do momento que todos estão em linha com essa 

métrica, sua importância é baixa e o desempenho de todos se igualam. Mas é 

importante ressaltar que, caso alguém resolva mudar e dar mais condições ao 

varejista, essa métrica ganha um novo significado, ainda mais em um cenário difícil 

como é o que está sendo vivido hoje. 
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 O quadro apresentado no começo da sessão já gerou as diretrizes para cada 

diferencial competitivo, fazendo com que se possa se passar para a próxima fase. 

4.3. 3ª Etapa – Avaliação de Processos 

4.3.1. Definição dos Processos: 

Por conta do modelo de negócio de “cervejaria cigana”, alguns processos 

relacionado à produção ficaram de fora de análise, já que, a cervejaria não tem 

poder em relação a esses atributos das fábricas, como por exemplo o processo de 

“Produção/ Operações” que nada mais é do que uma gestão de produção. Outro 

processo que ficou de fora da análise é o processo de “Gestão de Recursos 

Humanos”, isto porque os funcionários são os sócios e fazem sua auto-gestão. 

Para esta etapa iremos avaliar os processos: Compras insumos, logística 

interna/ estoque, planejamento de demanda, marketing, vendas, logística 

externa/distribuição, projeto, pesquisa e desenvolvimento e financeiro. Esses 

processos já foram resumidos anteriormente neste capítulo. 

4.3.2. Avaliação dos Processos em Relação aos Diferenciais Competitivos 

Todos os processos são avaliados tanto pela influência em seus diferenciais 

competitivos como pelo o desempenho da empresa em relação à essas duas 

categorias, dessa vez sem considerar os concorrentes nesse processo. Novamente, 

essas duas métricas são divididas em três níveis: 

a) Avaliação de Influência – Fraca, Média e Forte 

b) Avaliação de Desempenho – Ruim, Bom e Ótimo. 

Nesta etapa, a saída, que é a diretriz indicada, será relacionada à diretriz 

indicada da etapa 02, considerando a avaliação de influência e também a avaliação 

de desempenho. No exemplo abaixo podemos observar como os diferencias 

competitivos e processos estão relacionados: 
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Tabela 11 – Saída do excel para o diferencial competitivo variedade 
 

Na etapa 02 para “Variedade” o método tinha indicado como “Melhoria 

Importante” para esse diferencial. Depois da análise das avaliações de influência e 

desempenho, vimos que “Variedade” tem influência: Média para “Logística/ Interna/ 

Estoque”; Forte para “Planejamento de Demanda” e também forte para “Marketing”. 

Dando continuidade à análise, a avaliação de desempenho para os três processos 

se relacionam como: Bom para “Logística Interna/ Estoque”, Ruim para 

“Planejamento de Demanda” e ótimo para “Marketing”. Visto essas três métricas, em 

cada processo se teve uma saída. 

A tabela com todas as diretrizes indicadas para Processo x Diferencial 

Competitivo está a seguir. 

Diferencias Competitivos Diretriz Indicada -
Logística Interna/ 

Estoque

Planejamento de 

Demanda
Marketing

Avaliação de Influência Média Forte Forte

Avaliação de Desempenho Bom Ruim Ótimo

Criticidade para o Diferencial Competitivo 7 9 3

Criticidade para o desempenho global 49 63 21

Diretriz Indicada Melhorar
Melhorar com 

Urgência
Manter

Variedade
Melhoria 

Importante
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Tabela 12 – Diretrizes para diferenciais competitivos atrelado aos processos 

Diferenciais Competitivos
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Qualidade Total Manter Manter Manter Manter Manter Manter Manter Manter

Variedade Melhorar Melhorar

Melhorar 

com 

Urgência

Manter

Melhorar 

com 

Urgência

Melhorar Manter Melhorar

Imagem Manter Manter Manter Manter Manter Manter Manter Manter

Acessibilidade Manter Melhorar Melhorar Manter

Melhorar 

com 

Urgência

Melhorar Manter Melhorar

Preço Global

Melhorar 

com 

Urgência

Melhorar 

com 

Urgência

Melhorar 

com 

Urgência

Manter

Melhorar 

com 

Urgência

Melhorar 

com 

Urgência

Manter

Melhorar 

com 

Urgência

Relacionamento Consumidor Manter Manter Manter Manter Manter Manter Manter Manter

Prazo de Entrega Melhorar Melhorar Melhorar Manter Melhorar Melhorar Manter Melhorar

Confiabilidade de Entrega Manter Melhorar Melhorar Manter Melhorar Melhorar Manter Manter

Relacionamento Varejista Melhorar Manter Melhorar Manter

Melhorar 

com 

Urgência

Manter Manter Melhorar

Flexibilidade de Volume Manter Manter Manter Manter Manter Manter Manter Manter

Condições de Pagamento Manter Manter Manter Manter Manter Manter Manter Manter
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4.4. 4ª Etapa – Definição de Indicadores de Desempenho  

4.4.1. Definição Indicadores de Desempenho para Diferenciais Competitivos 

Esta etapa visa definir os indicadores de desempenho para todos os 

diferenciais competitivos. O método APROAR fornece uma cartela de indicadores, 

que foram essenciais no processo de definição, mas também foi usado o apoio da 

internet e conhecimentos prévios da autora de indicadores de desempenho para 

desenhar a melhor forma de ter esses indicadores e também de medir os mesmos. 

 

Tabela 13 – Indicadores de desempenho para os diferenciais competitivos da “Three 
Monkeys Beer” 

 

Abaixo tem-se os desafios de medição de cada indicador e também  

a) Participação de Mercado – Geralmente as grandes empresas usam o apoio 

da Consultoria de Mercado Nielsen, para indicação do Market Share (Participação 

de Mercado). Existe tanto a participação de mercado em termos de volume, quanto 

Diferenciais Competitivos Indicador de Desempenho Descrição

Qualidade Total Participação de Mercado (%)
Vendas Totais da Organização/ Vendas 

Totais do Segmento

Variedade Receita Obtida de Novos Produtos (%)
Receita Obtida de Produtos Lançados 

Recentes/ Receita Total

Imagem Conhecimento de Marca (%)

Quantidade de Entrevistados que 

Lembram da Marca em 1º Lugar/ 

Quantidade Total de Entrevistados

Acessibilidade Abrangência da Marca (# PDVs)
Quantidade PDVs que a marca é 

vendida

Preço Global Margem Bruta (R$)
(Total Vendas - Custo dos Produtos 

Vendidos) / Total Vendas

Relacionamento Consumidor Satisfação dos Clientes (%)

Clientes que se Declararam Muito 

Satisfeitos/ Quantidade Total de Cliente 

Entrevistados

Prazo de Entrega Flexibilidade de Entrega (# Dias)
Tempo entre o Pedido e a Entrega ao 

Cliente

Confiabilidade de Entrega Conformidade de Serviço (%)
Produtos Entregues no Prazo 

Prometido/ Produtos Entregues

Relacionamento Varejista Satisfação dos Varejistas (%)

Varejistas que se Declararam Muito 

Satisfeitos/ Quantidade Total de 

Varejistas Entrevistados

Flexibilidade de Volume Eficiência Operacional (%)
Capacidade Utilizada/ Capacidade 

Disponível

Condições de Pagamento Liquidez Corrente Ativo Circulante / Passivo Circulante
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à participação em termos financeiros. Esse indicador é essencial para avaliação de 

como está sua marca/ produto em termos dos concorrentes, porém, para pequenas 

empresas, fazer essa medição é muito difícil porque a Nielsen (fornecedora desse 

tipo de pesquisa no Brasil) é muito cara. 

A ideia de incluir esse indicador é, por meio de associação, começar a 

negociar esses relatórios com o poder de compra de muitas cervejarias do 

segmento. A Ambev já está interessada em Craft Brewing e tem altas chances de já 

se ter uma encomenda desse estudo. 

b) Receita de Novos Produtos – Essa métrica tem por objetivo medir o quanto 

esses novos produtos estão representando dentre o mix da companhia. Em tempos 

de otimização de portfólio, essa informação é muito valiosa. Fazer o 

acompanhamento desse marketing mix também dá a ideia da proporção que um 

certo produto está atingindo dentro da marca “Three Monkeys Beer” no decorrer do 

tempo. 

c) Conhecimento da Marca – Essa métrica só pode ser mensurada por meio 

de pesquisas de mercado, que a própria “Three Monkeys” já faz com uma 

periodicidade constante. O conhecimento de marca é quando os consumidores 

sabem que ela existe, sem necessariamente ter havido o consumo. De acordo com 

Keller (1998) “Uma marca tem valor quando os consumidores reagem mais 

favoravelmente ao produto a partir do momento que conhecem e identificam a 

marca. Este efeito diferencial no consumidor ocorre a nível cognitivo, afetivo e 

comportamental. ” Pode-se concluir que, quanto maior for o conhecimento da marca 

entre as pesquisas, mais assertivo está sendo o marketing da empresa. 

d) Abrangência da Marca – Essa métrica é o valor absoluto de quantos pontos 

de venda a marca é vendida. Quanto mais acessível é uma marca, estatisticamente 

mais ela irá ser conhecida pelo público e maior a probabilidade de ser comprada. 

Essa métrica não é para comparativo com outras empresas, e sim para comparativo 

interno do quanto a marca se capilarizou no mercado. 

e) Margem Bruta – Indicador essencial para avaliação da saúde do negócio, 

comparando gastos com ganhos. Para análise desse indicador, deve se ter em 

mente: 



78 
 

• Se o valor da margem bruta for positivo, ou seja, se estiver superior 

aos custos operacionais efetivos, é sinal de que a atividade está se 

remunerando e sobreviverá, pelo menos, a curto prazo. 

• Se o valor da margem bruta for negativo, ou seja, se estiver inferior 

aos custos operacionais efetivos, significa que a atividade está 

antieconômica 

f) Satisfação dos Clientes – Métrica produzida a partir das mesmas pesquisas 

de mercado da métrica “Conhecimento de Marca”. Quanto maior for a porcentagem 

de satisfação dos clientes, melhor, visto que eles irão querer consumir novamente o 

produto por estarem satisfeitos. 

g) Flexibilidade de Entrega – Esta métrica é a mensuração do diferencial 

competitivo “Prazo de Entrega”. Para o comprador, considerando que ele não tem 

problemas de estoque, quanto mais rápida a entrega, melhor. Para cervejarias 

artesanais ela será medida em dias. 

h) Conformidade do Serviço – Indicador atrelado intrinsecamente à métrica 

“Flexibilidade de Entrega”. Ele depende do fator “Prazo de Entrega” e está ligado à 

conformidade desse prazo. Para cervejarias artesanais ela será medida em dias. 

i) Satisfação dos Varejistas – Esse indicador pode ser medido via pesquisa de 

satisfação com o varejo, já que a “Three Monkeys” tem relacionamento direto com 

eles. Apesar desse indicador poder ser mensurável, o próprio comercial da empresa 

sente como está a satisfação com o relacionamento diário com o varejo. 

j) Eficiência Operacional – Este é um indicador de operações da fábrica, onde, 

apesar da “Three Monkeys” não ter influência e nem governança do indicador, ele 

serve para a “Thee Monkeys” avaliar a oportunidade de aumentar a produção em 

suas fábricas. 

k) Liquidez Corrente – Os índices de liquidez avaliam a capacidade de 

pagamento da empresa frente a suas obrigações. Sendo de grande importância para 

a administração da continuidade da empresa, as variações destes índices devem ser 

motivo de estudos para os gestores. 
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As informações para o cálculo destes índices são retiradas unicamente do 

Balanço patrimonial, demonstração contábil que evidência a posição patrimonial da 

entidade, devendo ser atualizadas constantemente para uma correta análise. 

A visão atual desses indicadores não pôde ser mostrada no trabalho por 

conta da confidencialidade de informações, porém, um dashboard desses 

indicadores com números aleatórios pode ser encontrado no final deste capítulo 

para análise da forma. 

4.5. 5ª Etapa – Levantamento de Recursos Críticos 

4.5.1. Definição dos Recursos Críticos 

Nessa etapa será avaliado o cruzamento dos diferenciais competitivos e os 

recursos críticos sob a ótica dos processos. Os diferenciais competitivos e processos 

já foram vistos no decorrer desse trabalho, e os recursos críticos serão definidos 

agora, de acordo com a lógica abaixo, apresentada no método APROAR: 

a) Pessoas: As pessoas, quando consideradas como uma categoria de 

recursos, devem ser avaliadas em termos de quantidade e qualidade. A análise da 

quantidade de pessoas deverá considerar o balanceamento entre a carga de 

trabalho e a disponibilidade de tempo das pessoas destinadas a executá-lo 

(quantidade e carga horária). A análise da qualidade das pessoas dever ser 

considerada como um balanço entre os requisitos das funções que desempenham 

(perfil do cargo, funções, responsabilidades, processos) e a competência disponível 

(conhecimento, habilidades e atitudes). Portanto, a análise do recurso pessoas 

inclui, além das avaliações individuais, a avaliação da adequação da estrutura 

organizacional: divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, mecanismos de 

coordenação etc. 

Para o recurso “pessoas” serão considerados os 5 sócios da empresa e 

também os 3 estagiários que desempenham uma função robusta na companhia. 

b) Método: Método de trabalho, como o trabalho é executado, o detalhamento 

dos processos de trabalho. 

Nenhum método da empresa é documentado e, quando se muda a pessoa 

responsável pela atividade, muito do processo também se perde. Isso engloba todos 
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os processos da empresa, mas tem um impacto muito grande principalmente no 

comercial, onde a atividade foi descrita como a mais dispendiosa. 

c) Insumos: Neste modelo é considerado insumo tudo aquilo que a empresa 

recebe de fornecedores: matéria-prima, peças, serviços, informações etc. Devem ser 

avaliados em termos de disponibilidade e adequação, considerando os aspectos de 

desempenho aplicáveis em cada caso (custo, qualidade, entrega e etc). 

Os insumos nesse caso são tanto a matéria-prima do produto, além da parte 

de envase, como o serviço da produção das três fábricas terceirizadas e da 

operação logística. 

d) Tecnologia: Equipamentos, máquinas, ferramentas etc. São os recursos 

materiais utilizados na realização dos processos. 

A tecnologia na visão da “Three Monkeys Beer” está muito interligada à 

tecnologia da informação, ou seja, das ferramentas que os empregados utilizam 

para executar seus métodos de forma rápida e efetiva. Como pôde ser visto no 

decorrer do detalhamento dos processos, uma tecnologia muito utilizada pela “Three 

Monkeys” é o uso do whatsapp, ferramenta de troca de mensagens instantânea 

gratuita utilizando a internet do celular ou do computador. Além disso, eles também 

possuem o Slack, que é como se fosse uma rede social dividida por assuntos, onde 

cada assunto tem um chat, ou seja, uma conversa específica. Os integrantes podem 

dividir fotos, textos e arquivos em texto ou planilhas, por exemplo. 

e) Infraestrutura: Devem ser considerados aspecto de infraestrutura da 

empresa e da região. Espaço físico, organização do espaço, utilidades (luz, gás, 

telefone, internet, vapor etc.), localização, estradas, serviços públicos, facilidade de 

acesso à clientes, fornecedores, instituições de ensino e pesquisa. 

A infraestrutura da “Three Monkeys” própria se resume à um escritório 

administrativo e um depósito apenas. Neste trabalho iremos considerar o escritório e 

o depósito como infraestrutura e a parte produtiva e logística como insumos. 

f) Capital: Recurso financeiro. Neste momento da análise deve-se considerar 

somente o capital que é recurso direto, ou seja, que influencia no desempenho dos 

diferenciais competitivos, principalmente o capital de giro. Não considerar neste 

ponto da análise o capital de investimento, recursos indiretos que permitirá o 
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investimento em outro recurso. Este será necessário em quase toda transformação 

planejada, mas só deverá aparecer no momento de planejar como realizar as 

mudanças necessárias. 

Para capital foi encontrada uma empresa saudável financeiramente e 

controlada de forma que são raros os impactos de falta de capital para a operação. 

4.5.2. Avaliação dos Recursos Críticos em Relação aos Diferenciais Competitivos e 

Processos 

Como saída do método, tiveram 528 sugestões relacionadas para cada trio 

(diferencial competitivo, processo e insumo). Dessas 528 sugestões, decidiu focar 

nas que apresentavam como saída “Melhoria Urgente”. Esse tipo de saída totalizou 

56 trios, ou seja, 11% de todo o universo de melhoria estudado.  

O quadro abaixo mostra como está a distribuição por processos: 

Processos % 

Vendas 18% 

Financeiro 18% 

Planejamento de Demanda 16% 

Logística Externa/ Distribuição 16% 

Projeto, Pesquisa e Desenvolvimento 14% 

Logística Interna/ Estoque 7% 

Compras Insumos 5% 

Marketing 5% 

Tabela 14 – Distribuição entre processos para melhoria urgente 

 

Para processos, pode-se observar que vendas, financeiro, planejamento de 

demanda e logística externa corresponde a quase 70% dos processos envolvidos 

em melhoria urgente. Essa análise é importante porque conduz as atenções aos 

processos que mais apresentam pontos de oportunidade de melhora. 

Por sua vez, tem-se os quadros que mostram a distribuição primeiramente por 

diferenciais e depois por recursos. 
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Diferenciais % 

Preço Global 59% 

Variedade 9% 

Acessibilidade 9% 

Relacionamento Varejista 9% 

Prazo de Entrega 7% 

Confiabilidade de Entrega 7% 

Tabela 15 - Distribuição entre diferenciais competitivos para melhoria urgente 

 

Recursos % 

Tecnologia 55% 

Capital 14% 

Método 11% 

Insumos 11% 

Infraestrutura 9% 

Tabela 16 - Distribuição entre recursos para melhoria urgente 

Para diferenciais, temos o preço global apresentando os melhores pontos de 

oportunidade. Isso já era esperado, visto que, na análise de diferenciais competitivos 

ele foi o único a se configurar como melhoria prioritária. De fato, o preço da “Three 

Monkeys” está muito superior aos seus concorrentes e impacta todos os processos 

em diferentes tipos de recursos. 

Já para recursos, tecnologia se configura como o maior problema e também 

tem impacto direto em todos os processos.  

4.6. 6ª Etapa – Elaboração de Projeto de Melhoria de Desempenho Competitivo 

A partir das lacunas encontrados na etapa 5 do método anterior, foram 

propostos três planos de ações para mitigar esses efeitos. Os planos de ação serão 

descritos nos tópicos posteriores. 

4.6.1. Plano de Ação 01 – “Farmer Boost” 

Nome sugerido pelos sócios, porque os mesmos utilizam da denominação de 

Farmer e Hunter para seus negócios. Explicando melhor, o vendedor Hunter é o que 
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prospecta novos clientes. Os sócios da “Three Monkeys” são muito bons nessa 

parte. Esse tipo de vendedor deve, entre outras qualidades, conhecer muito bem o 

produto e o segmento em que atua, ter um bom networking e ser agressivo nas 

negociações, para trazer os novos clientes para a companhia. Já o vendedor 

Farmer, é o responsável por cuidar dos clientes ou “cultivar” os que já fazem parte 

da carteira da empresa, o que é um grande gap que os sócios têm na área 

comercial. Como qualidades, o vendedor Farmer deve ser capaz de transformar 

bons clientes em ótimos clientes e aumentar a receita “wallet-share”, ou seja, 

aumentar a receita dentro da carteira. 

Visto isso, vamos ao primeiro plano de ação. Ele pode ser descrito como uma 

ferramenta de organização de dados dos pedidos dos pontos de venda, contendo 

informações sobre marketing mix, frequência de pedido e sazonalidade. Essa 

ferramenta funcionaria como um BI (Business Intelligence, ou inteligência de 

negócios, refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e 

monitoramento de informações que oferecem suporte a gestão de negócios.) para 

estruturação de como os funcionários vão continuar o processo de "Farmer" dos 

pontos de venda. Ou seja, por meio de um algoritmo que cruza os dados dos 

pedidos e do intervalo de tempo, a ferramenta vai alertar quais pontos de venda 

precisam de visita do comercial, ou de ligação para tirar novos pedidos.  

Não só isso, mas uma ferramenta de controle amigável que tem potencial 

para substituir o "Slack" como processo de organização de pedidos do dia para 

envio para operador logístico e fábrica. A partir de programação, pode-se retirar 

quais pedidos vão para a logística e quais pedidos vão para produção 

automaticamente. 

a) Onde? Tecnologia do processo de vendas. 

b) O que? Ferramenta em excel que, a partir da alimentação de dados de 

pedido dos pontos de venda, fornece informações para o comercial de projeção de 

estoque dos pontos de venda. A partir disso, a ferramenta avisa quais pontos de 

venda devem ser contatados, não só pela frequência dos pedidos, como também 

pela relevância do ponto de venda do negócio. Não só isso, a ferramenta também 

vai informar automaticamente os pedidos para logística e produção sem intervenção 

humana. O recurso humano só entra no input dos pedidos. 
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c) Como? A partir de dados históricos e também da inserção de novos dados. 

A programação da planilha será via VBA, e essa programação será baseada em um 

algoritmo para dar as saídas necessárias. 

O operador da ferramenta só irá precisar assegurar que todos os pedidos que 

foram feitos estão na planilha, assim como informações importantes: data, 

quantidade de cada SKU, valor de cada SKU e ponto de venda. 

d) Quem? Consultor de projetos, nesse caso a autora do projeto. 

e) Quando? Projeto já finalizado e implementado no mês de dezembro. 

f) Quanto? Sem custo. A ferramenta excel faz parte do pacote office e o custo 

do consultor de projetos foi zero. 

4.6.2. Plano de Ação 02 – “Precificação dos SKUs” 

Utilizando conceitos de engenharia de custo, esse plano de ação tem por 

objetivo fazer uma precificação de todos os SKUs, algo que nunca foi feito antes. O 

método de precificação da “Three Monkeys” era de acordo com os preços do 

mercado com um adicional pelo tipo de produto que eles fazem. Essa falta de 

precificação correta não gerou problemas de caixa, mas acaba fazendo com que seu 

preço global fique muito acima do que seus concorrentes e afeta diretamente as 

suas vendas. 

a) Onde? No preço de todos os SKUS do portfólio, ou seja, é necessário olhar 

os custos de produção, de insumos, os custos do administrativo e de pessoas, além 

do custo de logística e também de impostos. 

b) O que? Estudo de precificação em todos os SKUs do portfólio para atribuir 

aos SKUs os preços corretos por meio de racional de engenharia de custos. 

c) Como? A partir de todos os dados de custos da empresa. Primeiro se irá 

avaliar o balanço mensal da empresa, e depois fazer um estudo de todos os custos 

envolvidos na produção e distribuição dos SKUs de todo o ano de dezembro. A partir 

desse estudo, avaliar por meio do método mais correto de engenharia de custos, 

quais deveriam ser os preços dos produtos. 

d) Quem? Consultor de projetos, nesse caso a autora do projeto. 
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e) Quando? Projeto para o ano de 2017 e implementação dos novos custos 

após carnaval. 

f) Quanto? Sem custo. As informações já são possuídas na rede e o custo do 

consultor de projetos foi zero. 

4.6.3. Plano de Ação 03 – “Ferramenta Planejamento de Demanda” 

Nova ferramenta de planejamento de demanda, que considera os dados 

históricos para fazer esse planejamento por mês e por SKU considerando dados 

históricos. Inicialmente o planejamento não comtempla o planejamento por PDV, 

pelo grande gap entre a relação com o varejista de pedidos contínuos. Após 

implementação da ferramenta "Farmer Boost" e coleta de dados históricos 

relevantes para ferramenta de planejamento de demanda dar resultados confiáveis, 

talvez inclua PDV como mais uma variável. 

a) Onde? Tecnologia no processo de planejamento de demanda. Essa 

tecnologia irá entrar na interface entre comercial e fábricas para produção. 

b) O que? Ferramenta em excel para planejar a demanda dos SKUs de 

acordo com mês e tipo, considerando a sazonalidade e outros fatores externos. 

c) Como? A partir de dados históricos de pedidos da empresa, e de 

conhecimento prévio de planejamento de demanda. É necessário um estudo para 

poder analisar qual o melhor método de todos que são oferecidos pela literatura de 

engenharia de produção. 

d) Quem? Recurso externo ou interno a ser definido. 

e) Quando? Projeto para 2017, sem data definida. 

f) Quanto? O custo de um consultor de projetos ou do tempo de trabalho de 

um recurso interno. 
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5. CONCLUSÃO 

5.1. Considerações Finais 

A realização desse trabalho permitiu que se pusesse diversos conhecimentos 

de engenharia de produção e da indústria de bens de consumo em prática e, sendo 

uma pequena empresa, pôde-se ter uma visão de todo o processo da mesma de 

forma holística, e ver em prática todas as matérias dadas na graduação. 

O trabalho também permitiu que a própria empresa reavaliasse seus 

processos e suas atividades de forma a automatizá-los e extrair o máximo de 

potencial dos mesmos. O processo ainda é longo de plena automatização, mas os 

primeiros passos já foram dados com essa priorização de problemas inicial. 

Devido ao tempo, não pode se fazer a implementação e reavaliação dos 

indicadores e resultados, mas todo o processo de estudo da cadeia e também do 

ambiente interno e externo da empresa deram insumos para prosseguimento do 

processo de melhoria contínua. 

Quanto aos objetivos: O primeiro objetivo foi concluído, já que, de fato, houve 

uma análise de ambiente interno e externo considerando a natureza da operação, o 

tamanho da empresa e também os desafios do segmento. Essa análise levou ao 

diagnóstico de problemas e pontos de melhoria de processo. O segundo objetivo 

também foi completado, visto que, após análise, houve priorização de problemas, e 

foram apresentados três planos de ação para foco de melhoria. 

Por fim, pode-se verificar, por meio de pesquisa de satisfação, o quanto os 

sócios estavam satisfeitos com todo a implementação, mesmo que acelerada e 

simplificada, do método APROAR. As percepções dos sócios da empresa sobre 

planejamento estratégico e sobre a aplicação simplificada do método APROAR está 

consolidada através das questões apresentadas nas tabelas a seguir. 
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Tabela 17 – Perguntas do questionário relacionadas à planejamento estratégico 
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Tabela 18 - Perguntas do questionário relacionadas à adaptação do método 
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Tabela 19 - Perguntas do questionário relacionadas à planos futuros 
 

Todos os sócios responderam à pesquisa, e suas respostas estão 

consolidadas no quadro abaixo: 
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Tabela 20 – Resposta dos sócios ao questionário 
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O método teve uma aceitação muito forte, que pode ser visto nas respostas 

do item 21 “O sistema APROAR melhorou o processo de planejamento estratégico 

na empresa. ” E também o item 23 “O sistema APROAR é adequado para pequenas 

empresas” com média 4, ou seja, todos os sócios concordam totalmente com as 

duas sentenças. Não só isso, mas todos discordaram total da sentença “O sistema 

APROAR torna complexo o processo de planejamento estratégico. 

5.2. Críticas ao Método 

O método precisou passar por pequenas adaptações para estabelecer 

diretrizes claras para o core-business da empresa que é sua força comercial. Com 

isso, algumas ações de melhoria não representavam 100% do que os sócios 

sentiam empiricamente como melhoria palpável, isso por conta da disparidade entre 

a qualidade do processo de BackOffice e de FrontOffice, que se misturavam no 

decorrer do método. 

Como o método foi aplicado, de forma rápida, apenas para um segmento de 

mercado (tipo de cliente), houve dificuldade em adequação de diferenciar o que era 

realmente para o cliente final (B2C) e o que era para o cliente intermediário (B2B). 

Empresas de bens de consumo geralmente tem duas estratégias diferentes para 

esses dois tipos de canais, devido à grande necessidade de parceria com o varejo e 

às outras formas de conquista de cliente dependendo da sua posição estratégico. 

Sem acesso ao software, a aplicação do método ficou às vezes cansativa e 

de difícil entendimento para pequenas empresas que precisam analisar muitos 

pontos. Uma hora essa análise é afetada pelo cansaço do analista em adequar 

todos os pontos, e também alguns não fazem sentido na cadeia dos processos. Sem 

o software, foi usado apenas um protótipo simplificado, desenvolvido em Excel, onde 

não havia como anular e customizar diferenciais competitivos, processos e recursos 

que não são aplicáveis à organização. 

5.3. Projetos Futuros 

Como projeto futuro há a pretensão de se fazer um estudo do quanto essas 

medidas mudaram indicadores-chave e processo da companhia. A partir desse 

estudo de indicadores e percepções rodar novamente o método para se verificar 

mais problemas e continuar com o processo de melhoria contínua. 
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É sugerida a continuidade da pesquisa sobre planejamento estratégico e 

construção de um método, com ferramentas de apoio, mais adaptado a indústria de 

bens de consumo de pequeno porte. 
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ANEXO I – SISTEMA APROAR DE DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO 

 Este anexo traz trechos de um artigo, que apresenta um resumo sobre o 

SISTEMA APROAR de planejamento estratégico, que combina método, software, 

capacitação e consultoria (remota e presencial), aplicados à capacitação de 

pequenas empresas ligadas à cadeia de petróleo e gás. 

 

 

PROCEEDINGS 

SISTEMA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA PEQUENAS EMPRESAS: 

MÉTODO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADOS À CAPACITAÇÃO DE 

FORNECEDORES DA PETROBRAS 

 

Suzana Hecksher Oliveira – PEP/COPPE/UFRJ – suzana@gpi.ufrj.br 

Francisco José de Castro Moura Duarte – PEP/COPPE/UFRJ – duarte@pep.ufrj.br 

Isabel Fernandes de Souza – PEP/COPPE/UFRJ – ifsouza@yahoo.com.br 

 

“  

(...) 

 

3. APROAR - Sistema de planejamento estratégico 

A Organização Internacional do Trabalho (Theocharides e Tolentino, 1993) 

propõem um conjunto de estratégias integradas para desenvolvimento da pequena 

empresa. Entre outras, é indicada uma abordagem setorial onde treinamento e 

consultoria sejam aportados de forma integrada.  Indica que os treinamentos 

presenciais sejam curtos (máximo 15 dias) com grupos de até 20 empresas. Estes 

treinamentos deveriam prover “instrumentos” que ajudassem os administradores a 

diagnosticar seus problemas específicos e em seguida prover consultoria, num 

processo de duração de aproximadamente três meses. Sugere ainda o uso de 

tecnologia e meios de comunicação de massa para atingir um grupo alvo mais 

amplo. Neste documento, os autores afirmam que a experiência internacional tem 

mostrado que desta forma os administradores ficam plenamente envolvidos no 
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processo de diagnosticar suas próprias necessidades, encontrar e aplicar soluções. 

Um benefício adicional da abordagem setorial é que pode levar as pequenas 

empresas a se organizarem na busca de soluções para problemas comuns.   

A inovação no modelo de capacitação de MPEs para inserção competitiva na 

cadeia produtiva do petróleo e gás, procurou seguir as orientação da OIT. Teve 

como objetivo o desenvolvimento de um modelo que aliasse capacitação e prática 

apoiada por consultoria, aplicada a grupos de pequenas empresas. O modelo 

pretendia ser capaz de conferir maior velocidade e qualidade no aprendizado de um 

conjunto de conteúdos básicos (estratégia, processos, indicadores de desempenho, 

metodologia de solução de problemas e gestão de projetos), ao mesmo tempo em 

que orientava e apoiava a estruturação do planejamento estratégico das empresas. 

Para tanto foi desenvolvido um sistema constituído por três elementos: uma lógica 

de gerenciamento orientada a resultado, um método de planejamento estratégico e 

um software web based que estrutura as etapas do método. O modelo foi aplicado 

em mais de 200 empresas fornecedoras da Petrobras no Rio de Janeiro, Bahia, 

Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais, através do convênio nacional SEBRAE-

PETROBRAS. 

O programa de capacitação é aderente à orientação da OIT em vários 

aspectos. O programa tem duração de três meses, durante os quais grupos de até 

15 empresas participam de 40 horas de treinamento presencial, distribuídas em 5 

dias. Cada empresa conta com 3 meses de consultoria remota (acompanhamento e 

suporte via web, viabilizada pelo software). Em aula, são transmitidos os conceitos 

fundamentais e os participantes têm acesso ao software através da Internet para 

praticar a aplicação dos conceitos e do método. Nos períodos entre as aulas e 

durante um mês após última aula os empresários utilizam o software e contam com 

consultoria presencial e remota para aplicação do conhecimento adquirido no 

diagnóstico de problemas prioritários, no planejamento de soluções para a empresa 

e na construção do sistema de indicadores de desempenho. Ao final do período de 

três meses, cada empresa recebe um CD para instalação do software contendo o 

conteúdo conceitual e todas as atividades práticas do método carregadas com as 

informações que a empresa construiu durante a capacitação. Assim os participantes 

podem continuar a usar o software para construir/revisar e controlar um 

planejamento estruturado que inclui informações, análises, um mapa de indicadores 
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de desempenho e um conjunto de planos de ações para a melhoria da 

competitividade. O programa de capacitação prevê muitas outras ações que não 

estão relatadas por não estarem ligadas ao objeto deste artigo.  

  

3.1. Modelo de Referência 

Segundo HARRISON e SHIRON (1999), para que seja possível verificar a 

eficácia de uma organização, é necessário definir um Modelo de Referência para 

viabilizar a comparação entre a situação desejada e a verificada na organização. 

Visando atender às exigências do mercado e da sociedade e alcançar melhores 

níveis de desempenho e competitividade, desde 1993 a Petrobras vem avaliando e 

melhorando sua gestão com base nos critérios do Prêmio Nacional da Qualidade, 

buscando conquistar e manter certificações nas normas ISO9000, ISO14000 e 

BS8800 (www.Petrobras.com.br). Entende-se que o modelo de gestão de uma 

empresa de pequeno porte que pretenda ser competitiva no fornecimento para o 

setor de petróleo e gás deva estar alinhado ao modelo de referência adotado pela 

Petrobras e refletido nas exigências impostas aos fornecedores. Portanto, as MPEs 

preferencialmente deveriam constituir seus modelos de gestão, considerando os 

critérios de excelência definidos no PNQ e/ou requisitos das normas ISO, entre 

outros.  

No entanto, os modelos tradicionais de gestão que são utilizados no Brasil, 

entre os quais as normas ISO 9000 e o PNQ, são de grande complexidade 

operacional e demandam recursos organizacionais e financeiros que inibem a 

participação de micro e pequenas empresas. Em 2004, a Fundação para Prêmio 

Nacional da Qualidade criou derivados do PNQ, com instrumentos de avaliação 

simplificados no seu conteúdo. No modelo mais simples, os requisitos foram 

selecionados considerando aqueles que são prioritários para uma organização que 

está iniciando seu modelo de gestão (FPNQ, 2005). Este modelo é aplicado em 

premiações de diversos Estados com nomes variados (Top Empresarial, Talento, 

Realce, etc) e foi tomado como modelo de referência para verificação da eficácia do 

novo programa de capacitação, tanto em função do alinhamento com o PNQ 

(adotado pela Petrobras) como pela aderência aos fatores de sucesso de MPEs  

(Ribeiro Neto; Cardoso; Caulliraux, 2005). É preciso destacar que o prêmio Top 

Empresarial não guiou o desenvolvimento do Sistema APROAR. Mas foi incorporado 
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na etapa de caracterização, avaliação do modelo de gestão, para aproximar as 

pequenas empresas das boas práticas de gestão exigidas ou desejadas pela 

Petrobras. 

  

3.2. A lógica e os conteúdos conceituais de suporte 

 O modelo de capacitação e o sistema de planejamento (método + software) 

foram desenvolvidos a partir de diversas experiências dos autores em pesquisa, 

diagnóstico, consultoria, projeto e treinamento junto a pequenas empresas de 

diversos setores, constatando-se que é preciso orientar as MPEs para uma postura 

mais atenta ao ambiente competitivo. De forma simplificada, as ações gerenciais 

devem ser definidas a partir de uma busca constante de: entender o mercado 

(hábitos, expectativas, insatisfações, etc.); acompanhar as ações dos concorrentes 

(precificação, lançamentos de produtos, pontos de venda, canais de comercialização 

e de comunicação, etc.); avaliar oportunidades de negócios (expandir no mercado, 

lançar novos produtos, serviços, novos mercados, etc.); perceber ameaças 

iminentes (novos requisitos legais e de mercado, novas tecnologias substitutas, 

integração vertical de fornecedores ou clientes, etc.) e preparar-se para ambas 

(ameaças e oportunidades); avaliar e buscar alternativas de fornecedores (materiais, 

serviços, terceirização, etc.); controlar, melhorar e inovar em processos e produtos; 

selecionar, capacitar e motivar colaboradores. Grande parte dos empresários bem 

sucedidos já adota estas práticas, ou parte dela. Alguns o fazem sem saber que há 

uma vasta teoria que as sustenta enquanto boas práticas de gestão. 

É determinante a construção do hábito de buscar informações externas e 

gerar informações internas de apoio à decisão. A capacidade de buscar informações 

externas depende sobremaneira da interação com os diversos atores do ambiente 

competitivo, ou seja, da inserção ativa na cadeia produtiva. A construção de 

informações internas está associada ao sistema de informação, crescentemente 

facilitado pela tecnologia da informação.  

O primeiro elemento do modelo, que está representado na figura 1, é 

denominado Lógica de Gerenciamento para Competitividade de MPEs. A figura 

procura estruturar, em uma lógica de fácil compreensão, grande parte dos 

elementos presentes na maioria dos modelos de gestão da atualidade, inclusive o 

Prêmio Top Empresarial.  
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Considerados os limites de abrangência e profundidade das representações 

gráficas, a idéia é trazer uma lógica genérica, calcada no pensamento estratégico, 

que procura ilustrar as implicações entre conhecimento, decisão, planejamento, 

ação e resultados.  

Sabendo que escapa a este modelo genérico toda a complexidade da 

realidade dinâmica em que a organização está inserida e lembrando que sua 

inspiração é a pequena empresa privada, o objetivo da ilustração é ressaltar 

elementos relevantes na gestão contemporânea e sugerir uma conexão entre eles. É 

preciso ressaltar que, como indica a figura, os resultados devem fazer a 

realimentação da inteligência competitiva, orientando a manutenção ou mudança 

das estratégias adotadas. Dada a dinâmica do negócio e do ambiente que o cerca, 

se este não puder ser um movimento contínuo, deverá ser pelo menos periódico. 

Na construção do novo modelo de capacitação buscou-se selecionar, adaptar, 

concatenar e sistematizar conceitos relativos a estratégia, processos, indicadores de 

desempenho, melhoria contínua e gestão de projetos. O conhecimento básico a 

cerca destes conteúdos conceituais deve ser incorporado na gestão de empresas de 

pequeno porte e foi considerado fundamental para a compreensão e internalização 

da lógica apresentada e para a adequada implantação do método descrito a seguir. 

A inteligência competitiva aqui é tratada como a capacidade da empresa tomar 

decisões acertadas que conduzam ao aumento da competitividade. Os conceitos 

selecionados são apresentados e discutidos durante as aulas presenciais da 

capacitação e imediatamente aplicados nas atividades práticas de implantação do 

método, que são estruturadas no software. O software também disponibiliza 

arquivos que resumem os conceitos abordados e o próprio modelo, além de várias 

definições e textos de ajuda apoiam conceitualmente o usuário. 
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DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES DE MUDANÇA 
E DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO                

(POR QUE MUDAR: ALAVANCAR O DESEMPENHO E 
REALIMENTAR A INTELIGÊNCIA COMPETITIVA)

AMBIENTE COMPETITIVO
(CLIENTES, COMPETIDORES, 

FORNECEDORES, FATORES PEST –
POLÍTICOS, ECONÔMICOS, 
SOCIAIS E TECNOLÓGICOS)

EMPRESA
(PRODUTOS, PROCESSOS, 
RECURSOS, RESULTADOS E 
SISTEMA DE INFORMAÇÃO)

PLANEJAMENTO E  AÇÃO GERENCIAL
PRIORIZAÇÃO DE FOCOS DE ATUAÇÃO 

(ONDE ATUAR: PROCESSOS CRÍTICOS    &    O QUE MUDAR: RECURSOS CRÍTCOS)  

DEFINIÇÃO DE LINHAS DE ATUAÇÃO
(COMO MUDAR: DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, MELHORIA E 

PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS, INFORMATIZAÇÃO, RECRUTAMENTO E 
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS, MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SEGURANÇA, 

SAÚDE, MEIO AMBIENTE, AÇÕES DE MARKETING, VENDAS E DISTRIBUIÇÃO, ETC)

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

PROJETO DA MUDANÇA
(DETALHAMENTO DAS AÇÕES, RESPONSÁVEIS, PRAZOS, CUSTOS E SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO – COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE)

RESULTADOS

EXECUÇÃO DAS AÇÕES PLANEJADAS

RESULTADOS OPERACIONAIS 
(PROCESSOS – MELHORIA DE CAPACIDADE, PRODUTIVIDADE, QUALIDADE, ETC)  

RESULTADOS COMERCIAIS 
(MERCADO - MELHORIAS NA SATISFAÇÃO, VENDAS, ETC)  

RESULTADOS FINANCEIROS 
(EMPRESA - AUMENTO DOS GANHOS FINANCEIROS)  

RESULTADOS NO DESEMPENHO COMPETITIVO 
(PRODUTOS E SERVIÇOS – MELHORIAS NA DIFERENCIAÇÃO E NOS CUSTOS)  

Figura 21 - Lógica de Gerenciamento para Competitividade de MPEs 
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3.3. O método, os fundamentos e o papel do software 

O segundo elemento do modelo é o método de implantação da lógica. O 

método consiste em um passo-a-passo de levantamento e análise de informações 

e/ou percepções que conduzem a identificação e planejamento de melhorias 

prioritárias para alavancar a competitividade. Conforme resumido na figura 2, na 

implantação do método os empresários e pessoas-chave da pequena empresa 

percorrem as seguintes etapas: caracterizar a situação atual da empresa e sua 

inserção no ambiente competitivo, identificar o que é vantagem competitiva nos 

mercados em que atuam, avaliar o desempenho da empresa em relação aos 

concorrentes, definir as formas de diferenciação que irá buscar, identificar as 

prioridades de mudança nos processos e na base de recursos, definir e acompanhar 

indicadores de desempenho, construir e gerenciar projetos para a melhoria da 

competitividade. A novidade do método é selecionar e concatenar conceitos 

fundamentais de gestão em uma estrutura didática e coerente, ao mesmo tempo em 

que conduz a empresa na elaboração do planejamento estratégico, através da 

aplicação de práticas de gestão que se aproximam das boas práticas definidas nos 

modelos de referência. 

O objetivo de cada etapa do método pode ser resumido da seguinte maneira: 

a) Caracterização – Levantar e organizar o conhecimento atual sobre a 

empresa (produtos, serviços, pessoas, investimentos, resultados, etc) e o ambiente 

(fornecedores, clientes, concorrentes, infra-estrutura regional, fatores políticos, 

econômicos, sociais e tecnológicos, etc) . Avaliar o modelo de gestão da empresa 

em comparação ao Prêmio de Excelência da MPE. A caracterização é o pano de 

fundo para as tomadas de decisão posteriores.   

b) Diferenciais – Direcionar a melhoria - Definir objetivos de melhoria a partir 

da avaliação do que tem valor para os clientes e da comparação com os 

concorrentes. Por que mudar? Para ser melhor em que? Prazo? Preço? Variedade? 

c) Processos – Encontrar os focos prioritários de melhoria – Onde mudar? Em 

que processos é preciso mexer para alcançar os objetivos de melhoria? Mexer nos 

processos de compras e produção para melhorar o prazo? Mexer no processo 

vendas para melhorar o relacionamento? Mexer no processo de pesquisa e 

desenvolvimento para melhorar a qualidade diferenciada? 
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d) Indicadores – Transformar objetivos em metas (objetivo, valor e prazo) – 

Definir indicadores e metas para gerenciar o desempenho financeiro, comercial, dos 

diferenciais competitivos e dos processos. Definir sistemática de acompanhamento 

(freqüência, responsável, fonte de dados, etc). 

e) Recursos – Definir ações para a melhoria do desempenho - Identificar o 

que é preciso mudar nos processos críticos para a melhoria do desempenho 

competitivo – pessoas, método, tecnologia, infra-estrutura, etc. Definir prioridades de 

mudança. O "porquê" das mudanças é alavancar a competitividade, mais 

especificamente, os diferenciais competitivos ligados a cada ação planejada.  Os 

processos associados às ações, indicam "onde" serão realizadas as mudanças. 

a) Projetos – Detalhamento, programação e controle das ações de mudança 

definidas - Para cada ação, detalhar e programar: como (tarefas, passos para 

realizar a ação), quem (responsável), quando (prazos de início e fim), quanto (custo 

estimado). Realizar o acompanhamento e controle da ações planejadas: registrar 

prazos reais de início e fim, justificativas das alterações necessárias em 

responsável, prazos, etc. Incluir, excluir ou alterar ações.  

b) Manutenção – Esta etapa existe para dar o enfoque cíclico, de melhoria 

contínua tanto da performance (resultados) quanto da capacidade de tomar decisões 

acertadas. 

O terceiro elemento do modelo é o software original desenvolvido para 

estruturar, orientar e registrar as etapas do método, além de disponibilizar arquivos 

para download e links rápidos de ajuda sobre os conceitos necessários a cada etapa 

e sobre a própria operação do sistema. 

A etapa inicial de caracterização é realizada através do preenchimento de um 

questionário que provoca a reflexão sobre a situação da empresa (pessoas, 

produtos/serviços, sistema de gestão, investimentos, resultados, etc) e sobre as 

relações com o ambiente externo (parcerias, fornecedores, clientes, concorrentes, 

infra-estrutura regional, incentivos governamentais, etc). Ainda nesta etapa o 

empresário faz uma auto-avaliação do seu modelo de gestão respondendo ao 

questionário do Prêmio Top Empresarial (partes de gestão e resultados) e 

verificando a pontuação final, associada às respostas escolhidas. 
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O foco da capacitação é a inserção competitiva e sustentável das MPEs na 

cadeia de petróleo e gás. Segundo Corrêa, Gianesi e Caon (2001) “Ser competitivo 

é ser capaz de superar os concorrentes naqueles aspectos de desempenho que os 

nichos de mercado visados mais valorizam”. A segunda etapa, priorização dos 

diferenciais competitivos, trata de qualificar o conceito de competitividade no caso 

específico de cada empresa. As reflexões são iniciadas com foco no mercado, 

avaliando os diferenciais competitivos em termos de importância para o mercado e o 

desempenho da empresa em relação aos concorrentes. Inspirado na matriz 

importância versus desempenho (SLACK et al, 1999), a saída desta etapa indica os 

diferenciais competitivos (preço, prazo, qualidade, etc) que precisam ser melhorados 

com mais urgência, explicitando porque a empresa deve realizar mudanças. 

Na terceira etapa, inspirado em Cardoso (1998), cada processo genérico 

(compras, produção, marketing, etc) da empresa é avaliado em termos do impacto 

nos diferenciais competitivos e da proficiência atual da empresa. Neste ponto os 

processos são tratados em nível agregado, tal como as atividades da cadeia de 

valor genérica de Porter (1989) A avaliação de proficiência é relativa à percepção 

interna de como cada atividade tem contribuído ou atrapalhado o desempenho em 

cada diferencial competitivo. A saída desta etapa é a focalização das mudanças 
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Figura 22 – Método APROAR de direcionamento estratégico 
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necessárias, indicando onde (em que processos) é preciso realizar mudanças para 

alavancar os diferenciais competitivos. A partir da reflexão e avaliações realizadas 

pelo empresário, o software exibe orientações do tipo: é preciso realizar melhoria 

prioritária no processo de marketing para alavancar a imagem da empresa junto ao 

mercado, e/ou é preciso realizar melhoria do processo de produção para melhorar a 

confiabilidade de entrega.  

A quarta etapa trata da construção do sistema de indicadores de desempenho 

e é fortemente baseada no Balanced Scorecard (Kaplan; Norton, 1997), substituindo 

as perspectivas por quatro níveis de resultado que guardam relações de causa e 

efeito, conforme indicado na figura1. Além do necessário acompanhamento de 

indicadores financeiros e comerciais, as empresas definem indicadores do 

desempenho competitivo, ligados as diferencias competitivos que foram identificados 

como relevantes na segunda etapa, e indicadores dos processos identificados como 

críticos na etapa anterior 

A etapa cinco, levantamento de recursos críticos, parte dos problemas 

identificados como mais relevantes para a competitividade da empresa na etapa 3 

(ex: mudar o processo de P&D com foco na redução de custo). Para cada problema, 

as empresas percorrem o método PDCA, estruturado no software identificando o 

que é preciso mudar, ou seja, as ações que serão tomadas em relação aos recursos 

considerados críticos para os problemas analisados.  As categorias de recursos 

propostas guardam semelhança com os 6Ms (máquina, medida, mão-de-obra, 

método, matéria-prima, meio ambiente) de Ishikawa (1990), popular entre as MPEs. 

No Sistema APROAR os recursos avaliados são: tecnologia de processo 

(equipamentos, nível de automação, ferramentas, etc), sistema de informação 

(sistemas manuais ou informatizados para levantar, compartilhar e gerar dados, 

informações e conhecimento); pessoas (carga de trabalho, conhecimentos, 

habilidades e atitude avaliados no nível individual e da estrutura organizacional), 

método de trabalho (adequação e a padronização dos processos vigentes), insumos 

(produtos e serviços adquiridos de fornecedores externos), infra-estrutura (da 

empresa e da região onde está localizada) e capital.  

A consolidação da quinta etapa é uma lista que define o que (que ações sobre 

os recursos) a empresa pretende realizar, onde serão focalizadas as ações 

(processos críticos), porque serão realizadas (para alavancar os diferenciais 
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competitivos críticos e por conseguinte os indicadores de desempenho). Para cada 

problema analisado, o software identifica ainda a prioridade de implementação das 

ações em função do julgamento realizado pelo usuário em duas dimensões: a 

urgência de eliminação das causas associadas ao problema e a complexidade de 

implementação das ações planejadas. 

Na sexta etapa, elaboração de projeto de melhoria da competitividade, as 

ações planejadas são organizadas em planos estruturados no software e é feito o 

detalhamento das ações, identificando o como será realizada: passos para sua 

realização, duração, responsável e custos associados. Em seguida, os empresários 

avaliam as prioridades e as relações de precedência entre as ações planejadas e 

definem as datas de início, a data de fim é indicada pelo sistema em função da 

duração prevista.  

A etapa final de manutenção da inteligência competitiva existe para destacar 

o aspecto cíclico do método que induz à lógica de melhoria contínua. Ela também se 

utiliza do software em diversos aspectos. Por exemplo, na função controle de projeto 

do software que possibilita o registro e acompanhamento das ações planejadas, 

onde o empresário deve lançar as datas reais de início e fim das ações, verificar o 

que foi cumprido, o que está em atraso, fazer reprogramações e registrar 

observações pertinentes. O aplicativo Excel pode ser utilizado no registro e 

acompanhamento dos indicadores de desempenho, gerando tabelas e gráficos 

automáticos dos diversos indicadores, facilitando a visualização dos resultados e 

comparação com as metas. Ainda nesta etapa, os empresários são estimulados a 

rever a auto-avaliação no questionário do Prêmio Top Empresarial para identificar as 

evoluções alcançadas no modelo de gestão da empresa e as lacunas que persistem 

em relação ao que é previsto neste modelo de referência 

 



108 
 

 

 

 



109 
 

 

 

 

Figura 23 – Passo-a-passo do método APROAR 


