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RESUMO 

 

Através de um estudo de caso, este trabalho apresenta a execução de um 

planejamento estratégico na empresa de água mineral Serra Alta de Minas, localizada em 

Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais.  

Pelo fato do mercado em que se encontra ser competitivo, a organização possuir 

pouco mais de um ano de operação e não haver realizado estudos estratégicos 

preliminares, este projeto teve por finalidade empregar as ferramentas e os conceitos 

conhecidos de um planejamento estratégico para entender a situação atual da empresa, 

analisar os ambientes organizacionais e diagnosticar as forças, fraquezas, oportunidades 

e ameaças – através da análise SWOT – acerca da Serra Alta de Minas. Assim, para a 

execução deste trabalho, foi feita uma revisão bibliográfica sobre as etapas tradicionais 

de um planejamento estratégico e sobre as ferramentas pertinentes do processo. Também 

foram feitas visitas à fábrica para observar e vivenciar de perto o cotidiano da empresa. 

Por fim, foram definidas as estratégias adequadas a serem focadas, e elaborado um plano 

de ações, com propostas de melhorias para as fraquezas detectadas na organização. 

 

Palavras-chave: Planejamento estratégico; Fábrica de água mineral; análise SWOT; 

Plano de ações. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Through a case study, this project presents the execution of a strategic planning in 

the Serra Alta de Minas mineral water company, localized in Juiz de Fora, Minas Gerais.  

Because the market in which it is inserted is competitive, the organization has just 

over a year of operation and not have done preliminary strategic studies, this project was 

intended to use the tools and known concepts of strategic planning to understand the 

current situation of the company, analyze the organizational environments and diagnose 

the strengths, weaknesses, opportunities and threats – through SWOT analysis – about 

the Serra Alta de Minas. Therefore, for the execution of this work, it was made a literature 

review on the traditional stages of a strategic planning and on the relevant process tools. 

They were also made visits to the factory to observe and closely experience the daily life 

of the company. Finally, the appropriate strategies to be focused were defined, and an 

action plan was prepared with proposals for the improvements to the weaknesses 

discovered in the organization. 

 

Keywords: Strategic planning; Mineral water company; SWOT analysis; Action plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tente uma, duas, três vezes e se possível tenta a quarta, a quinta e quantas vezes for 

necessário. Só não desista nas primeiras tentativas, a persistência é a amiga da 

conquista. 

Se você quer chegar aonde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz.” 

 

Bill Gates 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Água, recurso básico para a vida, é também um insumo indispensável para a 

produção e desenvolvimento humano. Além de ser um dos fatores responsáveis pelo 

equilíbrio dos ecossistemas, é utilizada em larga escala nas produções agrícolas e 

industriais, na geração de energia – em hidrelétricas, por exemplo – bem como no uso 

doméstico, onde a busca contínua por maior conforto aumenta, e muito, a demanda, 

conforme indica a Petrobras. 

Segundo dados da ONU, apesar do planeta ter 70% de sua superfície coberta por 

água, menos de 3% se refere a água doce, que é própria para consumo, e destes, apenas 

cerca de 0,3% se encontra em rios e lagos. Assim, diante de sua necessidade aliada à 

escassez, a água tem sido tema de disputas políticas e de poder. A ONU, por exemplo, 

tem buscado em diversos encontros conscientizar as nações a fim de utilizar este recurso 

de forma adequada e prudente, evitar o desperdício e a poluição de mananciais. A 

gravidade da situação fica evidente ao continuar a analisar dados da própria ONU: um 

sexto da população mundial – mais de um bilhão de pessoas – não tem acesso à água 

potável e, segundo a organização, até 2025, se o consumo se mantiver da forma atual, 

duas em cada três pessoas no mundo vão sofrer da escassez de água. 

No entanto, conforme a Petrobras, o Brasil, no que diz respeito à quantidade de 

água disponível, é um país privilegiado, pois conta com a maior reserva de água doce 

mundial, cerca de 12%. Entretanto, sua distribuição não é uniforme no território nacional 

– os grandes centros urbanos ficam distantes dos maiores rios brasileiros, como o 

Amazonas, São Francisco e Paraná – o que dificulta a captação e transmissão da água.  

Embora detenha a maior reserva de água doce do mundo, o Brasil está em 4º lugar 

no ranking mundial de produção de água mineral, segundo a Associação Internacional de 

Águas Engarrafadas e o Sebrae. Contudo, dados da ABINAM – Associação Brasileira da 

Indústria de Águas Minerais – nos últimos anos o setor tem demonstrado crescimento: 

em 1995, a produção era de 1,5 bilhão de litros de água mineral. Já em 2005, a produção 

foi de 5,6 bilhões e em 2007, 6,8 bilhões. Além disso, o mercado é difundido, com 

diversas pequenas e médias empresas atuando no setor. Em 2007, 417 empresas 

declararam produção ao Departamento Nacional de Produção Mineral(DNPM). 
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Com o intuito de atuar no gerenciamento dos recursos hídricos, em 27 de Julho de 

1999, durante a cerimônia de abertura do seminário “Água, o desafio do próximo 

milênio”, as bases da futura Agência Nacional de Águas – ANA – foram lançadas. Ela é 

responsável por implementar, operacionalizar, controlar e avaliar os instrumentos de 

gestão criados pela Política Nacional de Recursos Hídricos, que têm por objetivo garantir 

à atual e às futuras gerações água em qualidade e disponibilidade suficientes. 

 

1.2. O PROBLEMA 

 

Dentro deste mercado, está inserida a empresa objeto deste estudo, Água Mineral 

Serra Alta de Minas, localizada em Chácara, próxima a Juiz de Fora – Minas Gerais. Pelo 

fato de ser nova no mercado, com pouco mais de um ano de funcionamento, os esforços 

e o tempo – cerca de 10 anos ao todo – dos donos terem sido concentrados na concessão 

da lavra, construção da fábrica, compra de maquinário e treinamento dos funcionários, 

um estudo preliminar de plano para o futuro da empresa não foi realizado. Sendo assim, 

a organização iniciou sua produção sem ter conhecimento do ambiente e do mercado em 

que ela se encontrava, bem como sem conhecer a própria empresa. 

Diante dos fatos apresentados, então, como auxiliar a empresa de água mineral 

Serra Alta de Minas a se estruturar da melhor forma e se planejar de maneira adequada 

para o futuro? 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

O objetivo principal do projeto é elaborar o Planejamento Estratégico para a 

Fábrica de Água Mineral Serra Alta de Minas, levando em consideração as condições 

internas e externas da empresa. 

 

1.3.1. Objetivos específicos 

 Apresentar conceitos e ferramentas do planejamento estratégico, e elaboração 

dos objetivos da empresa; 

 Análise das forças e limitações internas, e do ambiente externo; 

 Elaboração da estratégia e plano de ação, com alternativas de melhoria. 
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1.4. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

Segundo a consultoria Zenith Internacional, a expansão do setor de água mineral 

é uma tendência mundial: o consumo global atingiu a marca de 250 bilhões de litros em 

2011, ultrapassando o desempenho de refrigerantes, que obteve, no mesmo ano, volume 

de consumo estimado em 220 bilhões. Ainda segundo a Zenith, o consumo global do 

produto cresceu 124% nos últimos dez anos, contra 36% de bebidas carbonatadas e 34% 

de cervejas. 

Continuando a respeito da pesquisa da Zenith, o cenário Brasileiro é de afirmação 

como um mercado com grande potencial e de acelerada expansão, com taxas próximas a 

20% ao ano. Aliado a este fato, o país possui a maior reserva de água doce no mundo, e 

de acordo com dados do ABINAM, o consumo médio per capita do brasileiro é baixo – 

cerca de 69 litros por ano – se comparado com outros países, os argentinos consomem o 

dobro, por exemplo. 

A empresa de água mineral Serra Alta de Minas, objeto de estudo para este 

trabalho, é nova no mercado – com pouco mais de um ano de fundação – o que possibilita 

um estudo que ainda não foi feito por ela e que possa contribuir no seu desenvolvimento. 

 Diante desse cenário, este estudo aplicará conceitos da Engenharia de Produção 

para realizar um Planejamento Estratégico para a empresa citada e auxiliá-la no mercado 

em que se encontra. Além disso, este trabalho prático vai contribuir com a formação 

acadêmica do aluno ao fazê-lo se deparar com problemas reais e frequentes em empresas, 

e a forma de resolvê-los. 

 

1.5. METODOLOGIA 

 

O projeto a ser realizado, segundo Gil(2008), se trata de uma pesquisa de caráter 

exploratório, que consiste na familiarização com o assunto a ser estudado, para que o 

trabalho seja desenvolvido com maior compreensão e precisão. Além disso, busca 

implantar estudos e conceitos adquiridos no curso de Engenharia de Produção, em uma 

empresa do ramo de água mineral em Juiz de Fora. A empresa em questão, é a Fábrica de 

Água Mineral Serra Alta de Minas, localizada na zona rural da cidade.  
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Para o objetivo proposto do projeto, se destacam as seguintes etapas: pesquisa 

bibliográfica, visitas à fábrica e realização de entrevistas com os funcionários e donos da 

empresa, registros fotográficos, análise ambiental da empresa, e a elaboração do 

Planejamento Estratégico. 

Na primeira etapa, será feita uma revisão bibliográfica no Google Acadêmico, em 

periódicos, livros e outros trabalhos semelhantes, a fim de obter informações de normas 

e técnicas que vêm sendo utilizadas em projetos dessa mesma natureza. 

Na segunda etapa, com auxílio de estudos já feitos e com uso de ferramentas e 

técnicas aprendidas ao longo do curso de graduação, será elaborado um Planejamento 

estratégico conforme revisto no referencial teórico, que vai consistir na elaboração dos 

objetivos – missão, visão e valores – para a Água Mineral Serra Alta de Minas. Em 

seguida, será feita a análise dos ambientes internos e externos à empresa, e para tal etapa, 

foram feitas visitas à fábrica, previamente agendadas, para a coleta de dados e registros 

fotográficos, realização de entrevistas com gestores e funcionários, bem como conhecer 

o processo produtivo e estratégico da empresa. 

Por fim, com base na análise feita, serão formuladas as metas e objetivos para a 

organização, assim como as estratégias para a mesma. Em seguida, será elaborado o 

planos de ações e propostas de melhorias adequadas, e como serem implementadas, com 

base nos estudos realizados nas etapas anteriores. 

Um planejamento estratégico, segundo Kotler(2000), deve ser dividido conforme 

se pode observar na Figura 1, abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Declaração 
da visão, da 

missão  e 
dos valores 
do negócio

Análise do 
ambiente 
externo

(oportuni 
dades e 

ameaças)

Análise do 
ambiente 

interno

(forças e 
fraquezas)

Formulação 
de metas e 
objetivos

Formulação 
de 

estratégias

Implementação

Fonte: Adaptado de Kotler (2000) 

Figura 1 - Processo de planejamento estratégico 
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O projeto a ser apresentado a seguir trata de um planejamento estratégico na 

fábrica de água mineral Serra Alta de Minas e consiste em: referencial teórico, o estudo 

aplicado à empresa, definição das metas e das estratégias, elaboração do plano de ação, e 

por fim, as conclusões.  

No referencial, são expostas as etapas fundamentais, com base em publicações e 

livros sobre o tema, para a realização de um planejamento estratégico, bem como as 

definições e pesquisas relevantes realizadas sobre o assunto, com intuito de inteirar os 

leitores sobre o assunto a ser abordado, além de direcionar o autor ao longo do trabalho. 

Já para o estudo aplicado à empresa, os conceitos abordados no capítulo 2 são 

utilizados como parâmetros e modelos para a execução das análises pertinentes e à correta 

utilização das ferramentas adequadas ao projeto. Neste capítulo, a Serra Alta de Minas 

tem sua situação estratégica atual analisada – sendo elaborados a missão, a visão e os 

valores para a empresa – bem como também são explorados os ambientes 

organizacionais, o mercado, os concorrentes, a fim de se obter um diagnóstico da 

organização e o ambiente em que ela se encontra. 

Diante disso, no capítulo 4, são definidas as metas e estratégias para a empresa, – 

com base em modelos de autores como Ansoff e Porter – além da elaboração de um plano 

de ação com proposições de melhorias, visando amenizar ou até mesmo corrigir as 

fraquezas detectadas nas análises realizadas, bem como formas de maximizar o potencial 

da empresa. 

Por fim, no capítulo 5, são apresentadas as conclusões do autor deste projeto, 

citando as lições e experiências obtidas com a realização deste trabalho, os objetivos 

atingidos com o trabalho e a possibilidade de implementação das ações propostas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL 

 

Para o referencial teórico deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

a fim de descrever os conceitos utilizados na execução deste planejamento estratégico, 

bem como de publicações e trabalhos acerca do tema e suas aplicações.  

O conceito de planejamento estratégico tem sido utilizado em larga escala nos 

meios empresariais atuais, muito em parte devido à sua capacidade de análise do ambiente 

interno e externo das companhias, e à evolução e refinamento da administração.  

Conforme Megginson et al. (1998), a palavra estratégia é derivada do termo grego 

strategos, que significa “general”. Representava a arte e a ciência dos generais, que eram 

escolhidos a fim de planejar e liderar batalhas na Grécia antiga, assim, a estratégia era o 

plano que tais comandantes faziam para obter as vitórias necessárias. Para Aristóteles, o 

objetivo da estratégia era a vitória sobre os rivais. 

No início do século XX, tal conceito de estratégia, aliado às técnicas de 

administração emergentes chegaram às empresas. Tido por muitos como o pai da 

administração moderna, Peter Drucker, segundo afirma Marques(2016), revolucionou ao 

trazer ideias inovadoras à área de gestão de negócios, inspirando, por mais de 60 anos, os 

administradores ao redor do mundo através de seus mais de 30 livros, artigos e 

conferências. Entre suas maiores contribuições para a administração, uma de grande 

relevância foi discutir a gestão moderna, apresentando elementos para sua construção 

como uma disciplina, estendendo seu campo de atuação e criando conceitos que 

possibilitaram estudá-la em esfera acadêmica.  Dos executivos que foram bem sucedidos 

mundialmente, e que declararam ter se guiado por Drucker, se destacam Bill Gates – 

fundador da Microsoft – e Henry Ford – criador da Ford Motor.   

Em uma de suas publicações, A prática da Administração, de 1954, Drucker 

(1954) apud Maximiano (2008, p. 330) elucidou o quão importantes são as decisões 

estratégicas para uma organização: 

 

 

As decisões importantes, as decisões que realmente são importantes, são 

estratégicas. Elas compreendem descobrir qual é a situação, ou mudá-la, ou 

descobrir quais são ou deveriam ser os recursos... Todo gerente tem que tomar 
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essas decisões estratégicas. Quanto mais alto seu nível na hierarquia, mais 

decisões estratégicas ele deve tomar. 

 

Além disso, para Drucker, a relevância humana, tanto os funcionários quanto os 

clientes, nos ambientes corporativos, é um dos elementos cruciais e mais relevantes de 

sua obra. Afirmava que o conhecimento e a informação são os recursos estratégicos para 

o bom desenvolvimento de um país, e quem os dispõe são as pessoas. 

Maximiano(2008) ratifica que os executivos pioneiros, e que se destacaram ao 

aplicar, de forma eficiente, tais conceitos foram Pierre du Pont e Alfred Sloan. Sloan, que 

constataram a relevância da estratégia e sua necessidade de se separar das operações 

cotidianas, e, ainda, que seu desenvolvimento era de vital importância tanto para o 

progresso quanto para a estabilidade da empresa. De fato, nos anos 60, houve a transição 

do conceito para um planejamento de longo prazo, partindo para definições como 

estratégia corporativa e planejamento estratégico. Com a publicação do livro Meus anos 

na General Motors, Sloan(1965) apud Maximiano (2008, p. 330) definiu a estratégia da 

seguinte forma: 

 

O objetivo estratégico de uma empresa é obter retorno do capital. Se, em um 

caso específico, o retorno em longo prazo não for satisfatório, o defeito deve 

ser corrigido ou a atividade deve ser abandonada. 

 

Os estudos e pesquisas acerca do tema do planejamento estratégico continuaram 

e atualmente os conceitos mais associados a ele são: ambiente, longo prazo, planejamento, 

ameaças e oportunidades, e construção do futuro. 

Segundo Maximiano (2008, p. 333):  

 

Planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia – a relação 

pretendida da organização com o seu ambiente. O processo de planejamento 

estratégico compreende a tomada de decisões sobre o padrão de 

comportamento (ou cursos de ação) que a organização pretende seguir: 

produtos e serviços que pretende oferecer e mercados e clientes que pretende 

atingir. 

 

Maximiano(2008) também define que o planejamento estratégico é uma sequência 

de análises e decisões que possuem as seguintes etapas principais: 
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i. Análise da situação estratégica presente da organização; 

ii. Análise do ambiente – ou análise externa;  

iii. Análise interna;  

iv. Definição do plano estratégico.  

 

Assim, de acordo com Crozatti (2003), pode-se definir o planejamento estratégico 

como um processo de gestão no qual a empresa identifica as oportunidades e ameaças, as 

forças e fraquezas, e como resultado das análises ambientais, elabora diretrizes 

estratégicas que orientam a organização a fim de cumprir a missão e garantir a 

continuidade da empresa.  

O planejamento estratégico, através de um processo contínuo, visa o alcance dos 

objetivos e resultados, além de se antecipar às possíveis mudanças futuras, se 

aproveitando das oportunidades que surgem, analisando os pontos fortes e fracos, e por 

fim, estabelecendo e corrigindo as ações a longo prazo.  

Souza e Qualharini(2007), destacam que o grande benefício do planejamento 

estratégico é a possibilidade de se reduzir os efeitos de incertezas que podem ser 

encontradas, tratando-se do discernimento de um cenário esperado e os meios necessários 

para alcançá-lo. Ao se estabelecerem as estratégias e os objetivos, estes devem ser 

elaborados com intuito de atender, como um todo, às expectativas das partes interessadas, 

os stakeholders. 

No entanto, para alguns autores, o planejamento estratégico, como vem sendo 

aplicado, tem sido na verdade uma programação estratégica, que ao ser utilizado como 

um instrumento de análise pode ser útil para a elaboração de estratégias. Para Mintzberg 

(1994), é fundamental a sensibilidade e capacidade de discernimento do estrategista, já 

que nem sempre usar exclusivamente este recurso leva a boas tomadas de decisões, e com 

isso, não é garantia de bons resultados. É papel então do estrategista saber quando uma 

análise mais subjetiva é importante para alcançar os objetivos organizacionais, além de 

se ter consciência dos limites desta ferramenta, já que uma empresa não funciona apenas 

com formalizações arbitrárias.  

Já para Hayes (1993), a crítica não é à lógica do planejamento estratégico em si, 

mas à forma como ele tem sido aplicado. Segundo o autor, definir primeiramente os 

objetivos, seguido pelos caminhos e, por fim, os meios (ends-ways-means), seria 
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inadequado. A dificuldade de se antever todas as variáveis ambientais tem feito com que 

as organizações se limitem a objetivos de curto prazo e, sobretudo, quantitativos. Um 

reflexo dessa tendência, é que estão desconsiderando questões qualitativas e reduzindo a 

flexibilidade organizacional, quando se vão definir as estratégias. 

Portanto, para se iniciar um planejamento estratégico, deve-se compreender a 

situação estratégica da empresa, bem como definir a missão, a visão e os valores para a 

empresa caso ainda não tenham sido elaboradas, segundo Maximiano(2008) e Megginson 

et al.(1998). Com isso, é necessário que para o início de um planejamento estratégico, 

sejam elaboradas a missão, a visão, e os valores para a empresa, que vão servir de guia e 

dar identidade, e razão de ser para a mesma. 

 

2.2.1. Missão 

De acordo com Megginson et al.(1998), no livro Administração – Conceitos e 

Aplicações1, definir a missão da organização é o primeiro passo para o planejamento 

estratégico, pois ela define o propósito fundamental que a empresa tenta seguir, além de 

identificar seus produtos, serviços e clientes. 

Assim, a missão de uma empresa é uma descrição da razão de ser da mesma e de 

como ela vai atingir sua visão. Drucker(2011) elucida que: 

 

Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que faz; ela se 

define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é razão de 

existir da organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da 

empresa. 

 

Uma missão mal elaborada ou não identificada pode ter consequências graves, 

resultando em até mesmo a falência da organização. No livro, exemplos são utilizados 

para evidenciar a importância da concepção de uma missão. No primeiro, a empresa W.T. 

Grant, uma gigante do varejo dos Estados Unidos com mais de mil lojas, e que operava 

há 70 anos, faliu, se tornando um dos maiores casos de colapso da história do país.  Um 

dos fatores primordiais foi o de uma disputa interna, na qual não se decidiu se a Grant 

deveria ser uma loja completa, como a Sears, ou de descontos, como a Wal-Mart. 

                                                           
1 Tradução de Management – Concepts and Applications, fourth edition de Leon C. Megginson, Donald 
C. Mosley e Paul H. Pietri, Jr. 
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No segundo exemplo, a Boise Cascade, empresa do ramo madeireiro dos Estados 

Unidos, alterou sua missão nos anos 70 ao adquirir diversas firmas de diferentes setores 

como construção de casas modulares, imobiliária, fabricação de trailers, linhas de 

cruzeiros de passeio, e construção de edifícios comerciais e residenciais. Como resultado, 

a empresa não teve capacidade de administrar de maneira eficaz tanta diversidade, e a 

consequência foi um prejuízo de U$250 milhões em um período de apenas dois anos. 

Felizmente, após a mudança de direção da companhia, gastos foram reduzidos e 

aquisições que não se adequavam à missão inicial foram vendidas, o que possibilitou a 

volta de lucratividade para a empresa. 

Teoricamente, seria a maneira como todos os colaboradores da organização 

devem pensar, e sentir, a respeito do que ela produz, seja produto ou serviço. Segundo 

Kotler(2005):  

 

Uma missão bem difundida desenvolve nos funcionários um senso comum de 

oportunidade, direção, significância e realização. Uma missão bem explícita 

atua como uma mão invisível que guia os funcionários para um trabalho 

independente, mas coletivo, na direção da realização dos potenciais da 

empresa. 

 

2.2.2. Visão e valores 

Ainda constituindo o primeiro passo para um planejamento estratégico, a visão 

deve ser elaborada em conjunto com a missão e a definição dos valores da empresa, pois 

serve para dar identidade e razão de ser para a organização, de acordo com Megginson et 

al.(1998). Resultado de um projeto de pesquisa de seis anos, pela Universidade de 

Stanford, com 18 empresas duradouras e de sucesso dos Estados Unidos – como IBM, 

3M, Hewlett-Packard, Wal-Mart, Procter & Gamble, dentre outras – James Collins e Jerry 

Porras publicaram um livro, que teve sua versão brasileira como Feitas para Durar: 

Práticas bem-sucedidas de empresas visionárias2, que se tornou sucesso de vendas no 

mundo, aclamado por especialistas no ramo, e tido como um dos mais influentes livros 

de negócios de nossa era, segundo a famosa revista de negócios americana Fast Company, 

no qual além de comparações destas grandes companhias com seus respectivos 

                                                           
2 Livro traduzido do best-seller original Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies, de 
primeira edição lançada em 1994. 
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concorrentes, desmistificou 12 mitos a respeito do sucesso de grandes empresas, trouxe 

novas ideias e compreensões acerca do tema.  

No livro, Collins e Porras(1998) apud Conte(2014) fazem a seguinte analogia para 

expressar o significado da visão de uma organização: 

 

Os grandes navegadores sempre sabem onde fica o norte. Sabem aonde querem 

ir e o que fazer para chegar a seu destino. Com as grandes empresas acontece 

a mesma coisa: elas têm visão. É isso que lhes permite administrar a 

continuidade e a mudança simultaneamente. 

 

Desta forma, a visão de uma organização é o conjunto das aspirações da mesma 

para o futuro, a posição que ela quer ocupar no mercado, como ela quer ser vista e 

percebida por outras pessoas e empresas, dentro de certo tempo. Assim, ela serve como 

um objetivo, um norte, para que os colaboradores saibam e estejam focados em atingir, 

em comum, os resultados desejados. Ela dá a direção do que se deve fazer na missão. 

Com relação aos valores de uma empresa, segundo Chiavenato(2005), são as 

atitudes e crenças básicas que auxiliam a definir os comportamentos individuais, 

determinando o que as pessoas e a organização são, e devem ser abertos, publicamente 

expressados, repetidos e reafirmados. É o conjunto de conceitos e crenças gerais no qual 

a organização respeita e pratica, norteando todas as ações da mesma. 

 

2.2.3. Competências distintivas 

Ainda nesta primeira etapa do planejamento estratégico, as competências ou 

vantagens distintivas podem ser entendidas como os atributos de uma empresa que a 

capacitam frente outras empresas, podendo levá-la a ter melhor desempenho e vantagens 

competitivas em relação a elas, resultando em um melhor aproveitamento do mercado 

quando desenvolvidas adequadamente.  

Conforme Lynch et al. (2000, p. 49) apud Da Silva e Marcondes (2011, p. 2):  

 

Capacidades distintivas são uma fonte pela qual se pode aumentar a 

performance da firma e a vantagem competitiva (...) não são simplesmente os 

recursos da firma, mas sim recursos internamente desenvolvidos e fixados nas 

rotinas e práticas organizacionais de forma que eles não possam ser trocados 

ou imitados 
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Ao estudar as vantagens competitivas, a empresa consegue compreender melhor 

as razões pelas quais os consumidores preferem um produto ou serviço, ao invés de outro, 

e assim, a empresa pode tomar as decisões sobre como ela pode se diferenciar da sua 

concorrência. Esta etapa do plano estratégico consiste em esclarecer as formas nas quais 

a empresa pretende se distinguir dos seus competidores, já que, na prática, dificilmente 

existe um ramo de atividades em que não haja alguma espécie de concorrência.   

Segundo Kim e Mauborgne(2005), para que uma empresa possa se estabelecer em 

um determinado mercado, ela deve, de alguma forma, buscar espaços inexplorados e 

descobrir novas oportunidades, afim de buscar novas demandas, tornando a concorrência 

irrelevante – caso siga a estratégia do Oceano Azul – ou se diferenciar num mercado 

existente, e com concorrência e demanda já estabelecida – quando o panorama é o do 

Oceano Vermelho. 

O fato de empresas buscarem crescimento, maiores fatias do mercado em que se 

inserem e maiores margens de lucro, o fazem entrar em um ciclo de competição agressiva 

e constante. A consequência disso é um “Oceano Vermelho”.  

Como resultado de uma década de estudos em mais de 30 setores, uma nova 

estratégia foi apresentada pelos pesquisadores W. Chan Kim e Renée Mauborgne, da 

Universidade de Harvard, através do livro A Estratégia do Oceano Azul – como criar 

novos mercados e tornar a concorrência irrelevante, publicado em 2005 nos Estados 

Unidos. Tal pesquisa propõe que empresas busquem mercados que ainda não foram 

explorados, expandindo as fronteiras de mercado e desenvolvendo seu próprio espaço 

para atuação, e como consequência, a concorrência se tornaria irrelevante. 

As diferenças entre os dois cenários é elucidada abaixo, através da Tabela 1, 

segundo Kim e Mauborgne(2005): 

 

Tabela 1 - Oceano Vermelho x Oceano Azul 

OCEANO VERMELHO OCEANO AZUL 

Competir no espaço de mercados 

existentes 
Criar espaços de mercado inexplorados 

Vencer os concorrentes Tornar a concorrência irrelevante 

Aproveitar a demanda já existente Criar e capturar nova demanda 
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Exercer o trade-off valor-custo Romper o trade-off valor-custo 

Presume que as condições estruturais do 

setor estão predeterminadas 

Assume que as fronteiras do mercado e a 

estrutura do setor podem ser reconstruídas 

Fonte: A estratégia do Oceano Azul - Chan Kim(2005) 

 

Embora pareça o cenário ideal, há mercados em que se torna ainda mais difícil a 

implantação de uma estratégia de Oceano Azul, como, por exemplo, os que os produtos 

ou serviços possuem pouca diferenciação ou que possibilite poucas oportunidades de 

agregar valor ao produto final. 

 

2.2.4. Macroambiente 

Seguindo o modelo proposto por Kotler(2000), após a primeira etapa – de 

definição da missão, visão e valores da empresa – a etapa seguinte consiste em analisar o 

ambiente no qual a organização está inserida. 

No que tange o ambiente externo, segundo Nunes (2009) a expressão 

macroambiente se refere a um conjunto de variáveis que não são controladas diretamente 

pela empresa, porém afetam o seu desempenho, assim como também influenciam suas 

tomadas decisões e as estratégias. 

Além disso, Chiavenato(2004) afirma que o macroambiente é o ambiente genérico 

comum a todas as organizações, e tudo o que acontece nele afeta direta ou indiretamente 

todas as empresas de alguma maneira. Tal ambiente é tradicionalmente dividido em 

conjunto de sete dimensões: demográficas, econômicas, culturais e sociais, legais, 

políticas, meio ambientais e, por fim, tecnológicas. 

As dimensões que regem o macroambiente são definidas detalhadamente e 

exemplificadas por Megginson et al.(1998), bem por Chiavenato(2004), e assim, pode-se 

afirmar sobre elas: 

 Demográficas: são os atributos principais referentes à população, que são 

o tamanho da mesma, sua taxa de crescimento, a densidade, idade, sexo, 

(etc.) que são aspectos que determinam as características do mercado atual 

e futuro para as organizações. 

 Econômicas: constituem a conjuntura que determina o desenvolvimento, 

ou retração, da economia e que afetam o comportamento do mercado em 
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que as organizações estão inseridas. A inflação e a taxa de juros, o Produto 

Interno Bruto, a balança de pagamentos do país, e a distribuição de renda 

são elementos importantes a serem analisados.  

 Culturais e Sociais: as forças sociais que influenciam se dizem respeito 

ao estilo de vida e os valores que a sociedade possui, além disso, a cultura 

de um povo é projetada nas empresas por meio das expectativas tanto dos 

seus participantes quanto dos seus consumidores. Outros fatores como 

tendências também devem ser levados em consideração na análise, como, 

por exemplo, a maior preocupação das pessoas por boa forma física e 

hábitos saudáveis. 

 Legais: se constituem, basicamente, da legislação vigente e que afeta de 

forma direta ou indireta as organizações, as auxiliando ou as impondo 

restrições em suas operações. São, por exemplo, leis de caráter comercial, 

trabalhista, civil, licenças que devem ser adquiridas, que regem os 

elementos normativos para o funcionamento das empresas. 

 Políticas: são as decisões e atividades de caráter político tomadas em 

níveis federal, estadual ou municipal que impactam as organizações. 

 Meio ambientais: é ampla a gama das variáveis ecológicas que podem ser 

analisadas em uma organização, já que há de se levar em consideração o 

ramo de atuação da mesma. No entanto, os aspectos comuns que são 

explorados são os índices de poluição sonora, atmosférica, hidrológica, 

visual, bem como as legislações vigentes sobre o uso do solo e meio 

ambiente. 

 Tecnológicas: são os meios pelos quais as empresas convertem os seus 

insumos em produtos finais, variando de equipamentos ou materiais 

simples até complexos mecanismos e máquinas automatizadas. 

Chiavenato(2004) frisa, ainda, que normalmente o desenvolvimento que 

ocorre em organizações provoca influências profundas nas outras, 

principalmente quando são tecnologias inovadoras e que possam trazer 

alguma vantagem competitiva.   
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2.2.5. Segmentação do mercado 

Após o ambiente externo ser analisado, conforme metodologia de planejamento 

estratégico de Kotler(2000), o ambiente interno deve ser explorado. Assim, após a análise 

do macroambiente, parte da análise do ambiente interno consiste na segmentação de 

mercado, que, de acordo com Tuleski(2009), significa dividir o mercado em conjuntos de 

consumidores potenciais que apresentam necessidades e desejos de compra específicos. 

As reações destes consumidores em relação aos esforços da empresa podem ser 

semelhantes a um mesmo grupo, porém distintas em relação aos demais segmentos. Com 

isso, a organização deve identificar e traçar o perfil destes grupos e em seguida selecionar 

qual ou quais a empresa se adequaria em atender. A segmentação do mercado possibilita 

à empresa direcionar o produto no mercado, estabelecer os atributos essenciais e 

determinar os meios de comunicação mais eficientes e eficazes, além de utilizar 

adequados canais de distribuição para atender os consumidores pretendidos. 

 

2.2.6. Análise da concorrência 

Adiante no planejamento estratégico, e ainda à respeito do ambiente interno, 

segundo Kotler(2005), a concorrência existe desde aqueles que produzem produtos 

similares, inclusive os preços, e atendendo um mesmo público-alvo, como também 

qualquer empresa que dispute o poder aquisitivo deste mesmo público, independente do 

que ela produz.  

De acordo com Sebrae(2015), esta análise é um processo contínuo e se faz 

necessário saber quem são seus concorrentes, quais seus objetivos, quais seus pontos 

fortes e fracos, e quais são suas estratégias. Assim, haverá um maior entendimento sobre 

que produtos oferecer, como se posicionar no mercado e como anunciá-los de maneira 

efetiva. 

Com isso, analisar a concorrência é fundamental para a sobrevivência de uma 

empresa no mercado, pois assim pode-se planejar estratégias competitivas que sejam 

efetivas.  

Uma passagem de Sun Tzu, estrategista e filósofo chinês, pode ser usada como 

ensinamento para os dias atuais – o cultuado livro A Arte da Guerra ganhou grande 

popularidade durante o século XIX até hoje – para destacar a importância de se conhecer 

os concorrentes Sun Tzu(1998) apud Hooley, Saunders(1996, p.163): 
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Se você conhece o seu inimigo tão bem como a si mesmo, você não precisa 

temer o resultado de cem batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não 

conhece o seu inimigo, para cada vitória conseguida você sofrerá uma derrota. 

Se você não conhece o inimigo nem a si mesmo, você sucumbirá em todas as 

batalhas. 

 

 

2.2.7. Microambiente 

Para Megginson et al.(1998), o microambiente se refere ao ambiente próximo à 

organização, que contempla os fatores que podem ser administrados por ela, tais como a 

estrutura organizacional, os recursos humanos, as diretrizes adotadas, tecnologia 

empregada, a cultura, dentre outros, bem como consumidores, fornecedores, 

intermediários e outros stakeholders. 

Já para Honorato (2004, p.38), o microambiente pode ser definido como: 

 

Microambiente é o conjunto de agentes que afetam diretamente a empresa e 

que podem de alguma maneira, ser controlados pelas ações de marketing 

daquela. São agentes do microambiente: a empresa, os clientes, os 

fornecedores, intermediários de marketing e os stakeholders. 

 

Chiavenato(2004) destaca que cada empresa possui seu próprio ambiente de 

atuação, que constitui o nicho que ela se insere, desenvolvendo e fornecendo seus 

produtos e serviços, e assim, desenvolvendo seu próprio microambiente, e que 

normalmente é constituído pelos clientes, concorrentes, fornecedores e agências 

reguladoras, conforme pode ser visto na Figura 2: 
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Figura 2 - Ambiente organizacional 

 

Fonte: Chiavenato (2005) 
 

 

2.2.8. Análise SWOT 

De acordo com Kotler(2000), para a análise dos ambientes externo e interno 

inerentes à empresa, as oportunidades e ameaças, bem como as forças e fraquezas da 

mesma devem ser estudadas, e para tal finalidade, utiliza-se de uma ferramenta que é 

considerada uma das fundamentais e mais importantes etapas de um planejamento 

estratégico, a Análise SWOT. Conforme Megginson et al.(1998), é a sigla para os termos 

ingleses Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e 

Threats (Ameaças), e consiste numa ferramenta utilizada para se caracterizar o ambiente 

interno – forças e fraquezas – e externo da empresa – oportunidades e ameaças. Esta 

técnica foi desenvolvida pelo americano gestor de negócios Albert Humphrey, que nas 

décadas de 1960 e 1970, foi líder em um projeto de pesquisa na Universidade de 

Standford.  

Segundo Megginson et al.(1998), esta análise é uma forma adequada para uma 

organização identificar fatores internos e externos a ela, bem como distinguir possíveis 

oportunidades a serem aproveitadas. Assim, a análise SWOT permite à organização obter 

maior entendimento quanto à sua posição estratégica, e analisando sistematicamente, 

considera os principais aspectos da situação da empresa. 
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Ao implantar tal ferramenta, a análise se divide nos ambientes externo e interno. 

As forças e fraquezas são avaliadas de acordo com o panorama atual da organização, 

segundo Megginson et al.(1998), enquanto as oportunidades e ameaças serão previsões 

para um cenário futuro, que estejam ligadas direta ou indiretamente ao fatores externos, 

conforme é mostrado na Figura 3: 

 

Figura 3 - Análise SWOT 

 

Fonte: https://blogpegg.wordpress.com/2010/08/09/analise-swot/ 

 

Os fatores a serem analisados pela Análise SWOT são: 

 

 Forças – São os recursos ou aptidões que possibilitem vantagens internas da 

empresa em relação à concorrência. Para defini-las, alguns elementos devem 

ser averiguados: quais as melhores atividades da empresa? Quais os melhores 

recursos? Qual é a maior vantagem competitiva? 

 Fraquezas – Desvantagens internas da empresa em relação à concorrência, 

que interfiram ou prejudiquem o desenvolvimento do negócio de alguma 

forma. Tais problemas encontrados devem ser analisados isoladamente, para 

que seja possível encontrar as causas dos mesmos e assim, tentar resolve-los. 

Os elementos comuns a serem investigados são: a mão-de-obra é capacitada? 

Existem lacunas de treinamento? 
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 Oportunidades – Aspectos externos positivos com potencial de crescimento 

da vantagem competitiva da empresa. Sobre estas forças, a organização não 

possui controle, pois se tratam de acontecimentos no ambiente externo, como 

por exemplo: mudanças na política econômica do governo, mudanças em 

impostos, investimentos externos, etc. 

 Ameaças – Diferentemente das oportunidades, as ameaças são aspectos 

externos negativos com potencial de abalar a vantagem competitiva da 

empresa. Devem ser investigadas com cuidado pois podem impactar tanto o 

planejamento estratégico quanto os resultados da organização. 
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2.3. FORMULAÇÃO DAS METAS E OBJETIVOS 

 

Feitas as análises dos ambientes externo e interno, a etapa seguinte, segundo a 

metodologia empregada neste projeto, está na formulação das metas e objetivos para o 

planejamento estratégico. 

Segundo Costa(2007), cabe aos objetivos e às metas apresentar desafios ao 

planejamento estratégico. Quanto mais complexos e avançados forem, mais difícil será o 

planejamento. Os objetivos, para Rodrigues et al.(2009), podem se classificar segundo 

sua natureza, forma e prazo, e são compreendidos por resultados qualitativos e 

quantitativos esperados pela organização. Quanto à natureza, objetivos podem ser gerais 

ou específicos, quanto à forma, qualitativos ou quantitativos, e, enfim, em relação ao 

prazo, podem ser de curto ou longo prazo. 

Conforme Da Silva(2011), as metas e os objetivos estabelecidos possuem papel 

crucial no planejamento estratégico. Ao se determinarem os prazos e resultados 

desejados, as metas e objetivos se tornam mais tangíveis para a organização, e assim, 

mais fáceis de serem elaborados.  

Da Silva(2011) reitera que é fundamental para o desempenho do planejamento 

estratégico que haja um monitoramento das metas e objetivos. Sabe-se que os ambientes 

são mutáveis e dinâmicos, com isso, acompanhar o progresso do que foi estabelecido é 

necessário, a fim de se conseguir o cumprir.  

Por fim, Rodrigues et al.(2009), entendem que os objetivos são compreendidos 

como resultados quantitativos ou qualitativos pretendidos pela organização, já as metas 

são resultados que podem ser mensurados, sendo assim, representam o que os objetivos 

desejam atingir, através de números. 
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2.4. FORMULAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Para Maximiano(2008), após a realização da análise da situação estratégica da 

organização, – que leva em consideração o cenário atual da mesma, conforme as decisões 

tomadas no passado e as que estão sendo tomadas no presente – as análises dos ambientes 

organizacionais e o estudo dos pontos fortes e fracos, e a definição dos objetivos e metas 

para a organização, a próxima etapa de um planejamento estratégico é o da elaboração 

das estratégias e plano de ação. Esta etapa tem por finalidade detalhar as atividades que, 

e quando, precisam ser executadas para concretizar a missão e, consequentemente, 

alcançar a visão estabelecida previamente no Planejamento Estratégico, bem como atingir 

as metas e objetivos determinados. 

Dentre as possíveis estratégias a serem adotadas, autores propõem variadas 

perspectivas. Igor Ansoff, no ano de 1965, concebeu um esquema pioneiro para a época, 

conhecido como Matriz de Ansoff, ilustrada pela Tabela 2, a qual é utilizada para 

classificar as estratégias empresariais em quatro categorias: penetração no mercado, 

desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e diversificação: 

 

 Penetração de mercado: é a estratégia de explorar produtos tradicionais em 

um mercado tradicional. 

 Desenvolvimento de mercado: é a estratégia de explorar um novo mercado 

com produtos que sejam tradicionais. 

 Desenvolvimento de produto: é a estratégia de explorar mercados 

tradicionais mas com produtos novos. 

 Diversificação: é a estratégia de explorar mercados novos com produtos 

novos. 
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Tabela 2 - Matriz de Ansoff 

 PRODUTOS 

M
ER

C
A

D
O

S 

 Tradicionais Novos 

Tradicionais Penetração no mercado Desenvolvimento de produto 

Novos Desenvolvimento de 

mercado 

Diversificação 

Fonte: Maximiano(2008) 

 

Além da visão de Ansoff, outra perspectiva de destaque, levantada por 

Maximiano(2008), são as estratégias segundo Porter. As estratégias são classificadas em 

três categorias: diferenciação, liderança do custo e foco: 

 

 Diferenciação: consiste na organização se empenhar para projetar uma 

forte identidade própria para o produto ou serviço, algo que o torne 

notadamente distinto da concorrência. Nessa estratégia, a organização, 

então, se empenha em uma ou mais vantagens competitivas como 

qualidade, serviço, estilo do produto, entre outros. 

 Liderança do custo: nesta perspectiva, a organização busca a liderança 

de mercado por meio do custo, na qual não se tem como objetivo se 

diferenciar dos concorrentes, mas em oferecer um produto ou serviço mais 

barato do que eles. 

 Foco: consiste na organização escolher um nicho ou segmento do mercado 

para concentrar suas atividades nele. Nesta estratégia, a empresa busca 

dominar os recursos para explorar o nicho da forma mais adequada, ao 

invés de enfrentar todos os concorrentes no mercado maior. Basicamente, 

consiste em ser o melhor e aproveitar da melhor forma possível o mercado, 

de forma estreita, com produtos ou serviços selecionados. Pode-se 

focalizar: produtos ou serviços em particular, grupos específicos de 

clientes ou mercados geográficos específicos. 
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Com as estratégias definidas, a empresa precisa elaborar as ações estratégicas com 

base tanto nas estratégias escolhidas quanto levando em consideração todo o trabalho 

feito até então, visando atender os objetivos e metas estabelecidos, tendo em mente a 

visão e missão da empresa. Assim, entende-se, conforme Rezende (2008, p.105) como: 

 

Os planos de ação das estratégias da organização são as atividades para atender 

(ou detalhar) as estratégias formalizadas. Também podem ser chamados de 

execução do planejamento estratégico. Já foi chamado de cronograma de 

atividades. 

 

Feito isso, o gestor responsável terá um documento que será guia para concentrar 

os esforços da organização para atingir os objetivos estabelecidos previamente, tirando 

proveito dos estudos e análises realizados, a fim de alcançar a visão da empresa. 
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3. ESTUDO APLICADO À EMPRESA 

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Atualmente, com pouco mais de um ano de início de operação, a fábrica de água 

mineral Serra Alta de Minas, localizada em Chácara, próxima a Juiz de Fora, em Minas 

Gerais, possui duas fontes de água: fonte Pedra Santa – com pH de 6,83 – e a fonte Santa 

Rita – com pH 8,02. Sendo que no momento, apenas a Pedra Santa é utilizada na sua 

produção. 

Conta com doze funcionários – além do proprietário e um de seus filhos, que são 

os gestores da mesma – e tem sua base em um galpão com pouco mais de mil metros 

quadrados, que pode ser visto na Figura 4. 

 

Figura 4 - Fábrica Serra Alta de Minas 

 

Fonte: Acervo de fotos Serra Alta de Minas) 

 

Dentre as instalações presentes no galpão, no qual a planta baixa é ilustrada pela 

Figura 5, podem se destacar: vestiários masculino e feminino, refeitório para os 

colaboradores, almoxarifado, recepção – onde os proprietários gerenciam a organização 

– e um laboratório. Tal laboratório é utilizado para serem feitos testes na água mineral: 

pH, condutividade, dentre outros. 

As atividades se iniciaram em Janeiro de 2015, com a captação da água e o 

envasamento automatizado de galões de 20, 10 e 5 litros. Os galões utilizados são os dos 
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próprios clientes, porém a empresa também possui seu estoque de novos recipientes 

graças a uma parceria firmada com um fornecedor especializado. O envasamento dos 

mesmos é feito na fábrica e os rótulos são colocados ao final do processo. 

 

Figura 5 - Planta baixa da fábrica 

 

 

Em Janeiro de 2016, a empresa expandiu seu portfólio de produtos e começou a 

produzir garrafas menores de: 1,5 litros, 510ml, 330ml. Diferentemente do que é feito 

com os galões, as garrafas são adquiridas do fornecedor com os rótulos já colocados, com 

a Serra Alta de Minas responsável apenas pelo envase. 

Quanto à distribuição dos produtos, ela é terceirizada, caminhões são utilizados 

para recolher os frascos vazios, no caso dos galões, e para os entregar – garrafas também 

– a um distribuidor que atende a demanda da região. Tal fato, porém, limita o os 

proprietários a rastrearem o alcance da distribuição, como os locais que são atendidos, 

onde há maior consumo da marca, dentre outros dados. 

Do momento inicial, em que o dono da fábrica encontrou a fonte de água mineral, 

até o início das operações da mesma, se passaram 10 anos. Um geólogo foi contratado 

para consultoria, uma empresa foi contratada para fazer perfurações do poço, além do 

burocrático processo para regularização da lavra, são alguns dos momentos que 

demandaram tempo e paciência. 

Fonte: Acervo Serra Alta de Minas 
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Para a obtenção da lavra, e consequente liberação da produção de água mineral 

natural, existem etapas bem definidas que precisam ser atendidas junto aos devidos 

órgãos responsáveis: 

 Topografia da área para verificar o subsolo: o proprietário deve ir 

pessoalmente ao DNPM – Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – 

para fazer esta solicitação. Feito isso, há de se contratar uma empresa que 

presta o serviço de obtenção da lavra; 

 Entrar com pedido de condição de alvará de pesquisa. Com o alvará 

em mãos, o proprietário tem dois anos para apresentar a pesquisa; 

 Elaborar relatórios de impacto ambiental, controle ambiental e 

plano de controle ambiental; 

 PAE – Plano de Aproveitamento Econômico do Empreendimento 

– O DNPM vai até o local para realizar uma vistoria, verifica as fontes(poços), 

realiza o teste de vazão, que dura 36 horas de bombeamento, e o teste de 

recuperação, que dura algumas horas, até que o poço atinja seu nível estático; 

 Aprovado pelo Comitê Ambiental, o proprietário recebe a Licença 

Prévia e a Licença de Instalação; 

 Por fim, aprovado o PAE, dar entrada no pedido de concessão de 

Lavra, para enfim iniciar as atividades. 

 

No que diz respeito ao projeto desenvolvido junto à empresa, de acordo com a 

metodologia adotada, para se iniciar o planejamento estratégico da Serra Alta de Minas, 

fez-se necessário elaborar as razões de ser da organização, visto que não havia trabalho 

do tipo realizado anteriormente, e com isso, em conjunto com os gestores, foram 

elaborados: missão, visão e os valores para o empreendimento. 

 

3.2. DEFINIÇÃO DA MISSÃO, DA VISÃO E DOS VALORES 

 

No caso da Água Mineral Serra Alta de Minas, pelo fato de todo este processo ser 

desgastante, demandar muito tempo e dinheiro ao dono do empreendimento, algumas 

etapas estratégicas de administração para se abrir um negócio não foram adotadas. Diante 

disso, e por ser uma empresa com pouco mais de um ano de operação, um Planejamento 
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Estratégico se torna uma importante ferramenta para o desenvolvimento e sobrevivência 

da mesma. 

Assim, na primeira visita à fábrica, e a após ser realizada uma entrevista com os 

gestores, foi constatado que a organização não possuía Missão, Visão e Valores definidos. 

Continuando a conversa, foi possível ter conhecimento dos anseios e desejos dos mesmos 

com relação ao panorama atual e o futuro da organização. 

Portanto, para se iniciar o planejamento estratégico para a Serra Alta de Minas e 

visando atender tais desejos detectados pelas entrevistas, foram delineados e propostos, 

junto aos donos da empresa, a Missão, a Visão e os valores para a empresa. 

Esta etapa se torna de suma importância para todo o desenvolvimento deste 

projeto, pois é onde se define como a Serra Alta de Minas quer ser vista pelos seus 

colaboradores, seus consumidores e os stakeholders. Também é neste momento que uma 

previsão para médio e longo prazo é estabelecida, servindo para nortear a organização 

pelo caminho e direção que se pretende percorrer.  

Lembrando Peter Drucker, temos que a missão de uma empresa é a razão de existir 

da mesma, e somente após ela ser bem definida, os objetivos para a organização se tornam 

possíveis e claros. Diante disso, a missão elaborada para a Serra Alta de Minas foi: 

 

 Missão Serra Alta de Minas: Fornecer produtos e serviços de 

excelência com segurança, entregando a melhor relação custo-

benefício aos nossos clientes, prezando pela qualidade de nosso 

portfólio e atendendo de maneira diferenciada. Valorizando a 

equipe e os parceiros envolvidos, e respeitando o meio ambiente 

e sociedade. 

 

Ao analisar o que foi proposto, percebe-se que a missão contempla oferecer 

produtos e serviços de qualidade, visando os clientes, sem deixar de valorizar a equipe de 

colaboradores e parceiros, tudo isso com responsabilidade ambiental e social. 

Já para a visão, foi visto que ela dá a direção do que se deve fazer na missão, do 

que a empresa deseja ser em médio a longo prazo, servindo como a direção a ser seguida. 

Tendo isso em mente, foi elaborada uma visão enxuta e clara: 
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 Visão Serra Alta de Minas: Tornar a Serra Alta de Minas 

referência no mercado de água mineral natural e oferecer 

qualidade de vida para seus clientes.  

 

Com a missão e visão bem definidos, hão de ser concebidos os valores da empresa, 

que são os princípios com os quais a organização trabalha, os conceitos e convicções que 

regem as ações da mesma e dos seus colaboradores. Seguindo a filosofia desejada pelos 

proprietários da Água Mineral Serra Alta de Minas, se destacaram e foram decididos os 

seguintes Valores: 

 

Valores Serra Alta de Minas: 

 Qualidade e aprimoramento contínuo dos produtos e serviços 

 Investimento em tecnologia  

 Trabalho em equipe 

 Respeito ao meio ambiente 

 Ética e transparência 

 

Observando tais valores, nota-se a preocupação que a organização possui para 

com seus clientes, visando oferecer um portfólio de produtos de qualidade, bem como os 

serviços envolvidos. Além disso, para que esse aprimoramento e qualidade sejam 

alcançados e mantidos, o investimento em novas tecnologias se torna de suma 

importância, possibilitando uma produção mais eficaz e eficiente. 

Seguindo a tendência de produção com responsabilidade ambiental e social, a 

Serra Alta de Minas também implementa tais valores nas suas operações, com trabalho 

em equipe, valorizando sua mão de obra, a fim de ter suas operações visando a 

sustentabilidade. Por fim, tudo isso sendo feito com ética e transparência para todos os 

stakeholders.  

Assim, com esta etapa realizada, porém ainda em relação à empresa, resta detectar 

as competências distintivas da Serra Alta de Minas, destacando os pontos nos quais a 

empresa se destaca no mercado, e pontos estes que vão auxiliar nas seguintes análises. 
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3.3. COMPETÊNCIAS DISTINTIVAS 

 

O fato de empresas buscarem crescimento, maiores fatias do mercado em que se 

inserem e maiores margens de lucro, o fazem entrar em um ciclo de competição agressiva 

e constante. A consequência disso é um “Oceano Vermelho”.  

Assim como foi mencionado no capítulo 2, embora pareça o cenário ideal, há 

mercados em que se torna inviável a implantação de uma estratégia de Oceano Azul, que 

busca novos mercados e diferenciação dos produtos, como é o caso da Serra Alta de 

Minas, onde os produtos ou serviços possuem pouca diferenciação. 

Quando o produto em questão é a água mineral, este fato fica ainda mais evidente. 

Conforme publicação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, – a ABRASEL 

– devido ao desconhecimento, por parte dos brasileiros, dos sais minerais presentes e seus 

benefícios para a saúde, a água mineral acaba sendo considerada um commodity pela 

população. Ou seja, não há diferenciação entre uma marca ou outra, o que leva a muitas 

vezes a disponibilidade e preço serem os únicos fatores de decisão da compra. Isto faz 

com que as empresas tenham maior dificuldade em fidelizar seus clientes, gerando uma 

competição constante no setor.  

Assim, é fundamental que tais organizações tenham competências distintivas para 

que possam se destacar e se capacitar frente à concorrência, a fim de sobreviverem em 

um ambiente tão competitivo, e possam obter maior participação de mercado. 

Mesmo sem que se tenha sido feito um planejamento estratégico na Serra Alta de 

Minas, os proprietários já haviam implementado algumas estratégias que seus principais 

concorrentes – Sierra, Ouro de Minas e Helios – não tinham, e como resultado, em pouco 

mais de um ano de existência, a fábrica de Água Mineral Serra Alta de Minas já estava à 

frente deles nas vendas de galões na região.  

Dentre as competências da organização que as distinguem da concorrência, se 

destacam: 

 

 Sistema eficaz e objetivo de bonificação aos colaboradores; 

 Maior PH(mais básico) do mercado da região, fornecendo água 

mineral de qualidade; 

 Parceria com fornecedor de galões, 
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 Sistema de fidelização de clientes através de troca de galões velhos por 

novos.  

 

Uma ideia simples e que foi implementada por um dos proprietários, o que é 

responsável pela gestão do negócio, desde os primeiros meses de existência da empresa, 

é o de um sistema claro, eficaz e justo de bonificações: quando determinados objetivos 

são cumpridos, os colaboradores já sabem que serão recompensados ao fim do mês 

vigente. 

 Quando a fábrica atinge uma quantidade satisfatória de produção, o gestor se 

encarrega de recompensar todos os seus funcionários, igualmente. Da mesma forma, 

horas extras trabalhadas e baixos índices de absenteísmo também rendem bônus. 

Inicialmente, as bonificações eram utilizadas para encorajar colaboradores a não 

faltaram ao trabalho, já que muitos atestados médicos eram utilizados sem a devida 

necessidade e por ser uma fábrica que conta com poucos funcionários, o impacto na 

produção se tornou preocupante. O resultado desta medida foi imediato: em poucas 

semanas, índices de absenteísmo próximos a zero. 

Com a melhora na produção, as bonificações passaram a ser usadas também para 

incentivar funcionários e os tornar mais engajados com a empresa, fato este que ficou 

evidente nas visitas feitas à fábrica, onde pôde ser observado a participação esforçada de 

cada um dos doze colaboradores. 

O segundo ponto de destaque da empresa, e que é muito valorizado, inclusive 

sendo parte de um dos slogans para a marca, é o do pH das fontes de água que possuem 

para envasamento: a fonte Pedra Santa possui índice em torno de 6,83 e a fonte Santa 

Rita, em torno de 8,02. Atualmente, a Serra Alta de Minas utiliza apenas a fonte Pedra 

Santa. 

Este valor de pH quase neutro é um diferencial da marca Serra Alta de Minas, 

visto que seus principais competidores no mercado – Hélios, Ouro de Minas e Sierra – 

possuem índices mais ácidos. Este fato é bem explorado, sendo constantemente lembrado 

nas publicações de propaganda nas redes sociais e em contatos com os clientes. 

A importância do consumo de água mineral alcalina se dá por diversos fatores. É 

fundamental, por exemplo, que o corpo humano mantenha o pH do sangue equilibrado 

entre 7,35 e 7,45 para o bom funcionamento do organismo como um todo. Além disso, o 
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consumo de água auxilia na eliminação das toxinas do corpo, melhora o sistema 

imunológico, melhora o funcionamento do intestino e dos rins, além do fato de que muitas 

doenças degenerativas como osteoporose e câncer se desenvolvem em meio ácido. Sendo 

assim, a Serra Alta se orgulha por ter índices melhores do que a concorrência e mantém 

testes regularmente em seu laboratório para assegurar a qualidade do produto final. 

A terceira competência distintiva da empresa é da parceria firmada entre ela e seu 

fornecedor de galões. No acordo, o fornecedor se encarrega de entregar sempre galões 

novos quando a Serra Alta de Minas faz pedidos de compra. Além disso, quando os galões 

da empresa começam a ficar antigos, o fornecedor faz trocas do tipo 4x1 – em que a cada 

4 antigos dados, ele fornece 1 novo em troca. Esta parceria faz com que haja uma distinção 

significativa dos concorrentes, já que os principais não possuem galões, eles apenas 

utilizam os dos seus próprios clientes, para então, envasarem, e os devolvem cheios.  

Como consequência, a Serra Alta de Minas pode sempre ter um estoque extra, de 

segurança, para pedidos inesperados – possibilitando a expansão do mercado de atuação 

da empresa - além de possibilitar uma circulação de galões cheios sempre novos, 

reduzindo riscos de quebra, contaminação, dentre outros dos quais a concorrência 

enfrenta. 

A quarta competência de destaque da empresa é fruto da terceira – do acordo com 

o fornecedor – pois se trata de uma promoção de fidelização com os clientes baseada na 

troca de galões antigos por novos, mas neste caso, a troca é 6x1 – os clientes entregam 6 

galões antigos e a Serra Alta devolve 1 novo, em troca. Sendo assim, além de ajudar no 

objetivo de manter a circulação apenas de galões novos, os antigos dados pelos clientes 

são usados para troca da empresa com o fornecedor. 

Uma ideia recentemente posta em prática, e portanto não é de fato uma 

competência que já possua distinção dos concorrentes mas que pode ser implementada 

mais frequentemente, é a de patrocinar eventos esportivos. No mês de maio de 2016, 

durante corrida realizada em Ibitipoca – cidade próxima a Juiz de Fora, onde os 

proprietários da empresa residem – a Serra Alta de Minas forneceu garrafinhas plásticas 

da água mineral, conforme pode ser visto na Figura 6, lançadas no início do ano – para 

que os atletas pudessem se reidratar e repor minerais perdidos na corrida. Assim, pode-se 

aproximar os potenciais clientes do produto, ajudar a divulgar a marca positivamente e a 

vincular a empresa à vida saudável. 
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Figura 6 - Fornecimento de água durante evento realizado em Ibitipoca 

 

Fonte: Acervo de fotos Serra Alta de Minas 

Terminado o estudo inicial da empresa, o próximo passo, conforme o método 

estabelecido, está em analisar os ambientes nos quais a Serra Alta de Minas está inserida. 

Começando pelo ambiente externo, ou macroambiente, a sua análise dará o conhecimento 

dos fatores que afetam a organização e que ela não possui controle direto. 

 

3.4. MACROAMBIENTE 

 

Conforme visto no capítulo de referencial teórico, o macroambiente é um conjunto 

de variáveis externas das quais a empresa não controla, porém sua atividade comercial é 

afetada por elas, inclusive influenciando as decisões estratégicas a serem tomadas. São, 

tradicionalmente, divididas em sete dimensões: demográficas, econômicas, culturais e 

sociais, legais, políticas, meio ambientais e, por fim, tecnológicas. Esta análise pode ser 

feita com diferentes graus de complexidade, dependendo do objetivo a ser atingido. 

Para esta pesquisa, o macroambiente foi analisado nas 7 dimensões tradicionais, 

porém com menor profundidade, a fim de não alongar demasiadamente e fugir do foco 

do estudo a ser realizado na empresa Serra Alta de Minas. 
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3.4.1. Dimensões demográficas 

Normalmente, na dimensão demográfica, fatores como a estrutura da população, 

idade, renda per capita, taxas de mortalidade e natalidade são utilizados para a análise. 

Para isso, segundo dados do IBGE(2015) para a cidade de Juiz de Fora, tem-se os 

seguintes resultados: 

Juiz de Fora possui uma população estimada em 555.284 habitantes, sendo o 

quarto município mais populoso do estado de Minas Gerais, e densidade demográfica de 

359,59 habitantes por quilômetro quadrado. Destes habitantes, 43% são homens e 57% 

são mulheres, e cerca de apenas 1% da população vive na zona rural. Se tratando do 

crescimento populacional, entre 1991 e 2000, a taxa de crescimento anual médio foi de 

1,84%, e entre 2001 e 2010 esta taxa foi de 1,23%.  

A estrutura etária do município segue a tendência nacional de redução na 

proporção de jovens entre 0 e 14 anos – em 1991 eram 28,19% da população, e em 2010 

eram 19,45% – enquanto a população com 65 anos ou mais que consistia 6,04% em 1991, 

cresceu para 9,25% em 2010.  

No ano de 2000, a população era dividida entre 64,91% de brancos, 21,86% de 

pardos, 12,28% de negros, 0,28% de indígenas, 0,16% amarelos e 0,51% não declarados. 

Em relação à taxa de mortalidade infantil – até 1 ano de idade por mil nascidos 

vivos – estava em torno de 29,5/1000 no ano de 1991, diminuiu para cerca de 17,8/1000 

no ano de 2010, com redução de aproximadamente 40% no período. 

A taxa de alfabetização é de 95,6%, sendo a cidade a terceira com o menor índice 

de analfabetismo do estado de Minas Gerais, e a expectativa de vida está em torno de 

72,03 anos. 

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – o PNUD – e 

publicação de 2013 do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, a cidade possui 

indicadores elevados e todos acima da média do Brasil, conforme apresentado na Tabela 

3: 
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Tabela 3 - IDH e índices de desenvolvimento IDHM 

Índice Média de Juiz de Fora Média do Brasil 

IDH3 0,778 0,755 

Educação 0,711 0,637 

Longevidade 0,844 0,816 

Renda 0,784 0,739 

Fontes: IBGE (2015), Atlas Brasil (2013) 

 

Assim sendo, de acordo com a publicação, Juiz de Fora é classificada como sendo 

de nível alto de desenvolvimento, e está em 145º no ranking de cidades do país. 

 

3.4.2. Dimensões econômicas 

No aspecto econômico, normalmente são considerados os seguintes fatores: renda, 

PIB, índice de desemprego, entre outros. 

Conforme pesquisas do IBGE(2012), tem-se que o PIB de Juiz de Fora está 

estimado em R$ 11.366.836.000,00, a colocando em 5º lugar no estado e em 64º no 

ranking nacional, e está divido entre: serviços, indústria, impostos, agropecuária e 

administração pública. A evolução pode ser vista no Gráfico 1, abaixo: 

 

                                                           
3 Segundo a ONU, IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Medida utilizada para avaliar a 
qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma população. 
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Gráfico 1 - Evolução do PIB de Juiz de Fora 

 

Fonte: IBGE(2012) 

 

Como pode ser visto, o setor de serviços é o mais produtivo e impactante na renda 

do município, e que continua em crescimento a cada ano, assim como o da indústria. No 

entanto, o setor agropecuário é praticamente inexistente. 

Outros dados relevantes sobre a população da cidade são a renda per capita de 

aproximadamente R$24.323,55, que ficou pouco acima da média nacional de R$24 mil 

no ano de 2013. 

Embora a economia do Brasil esteja passando por dificuldades nos últimos anos, 

com o aumento das taxas de desemprego, da inflação e do juros, e diminuição do Produto 

Interno Bruto, o setor em que a empresa Serra Alta de Minas se encontra é de necessidade 

básica, com preços baixos e pouca diferenciação, o que não impede que a população 

continue adquirindo o produto e o consumindo normalmente. 

 

3.4.3. Dimensões culturais e sociais 

No Brasil, já é culturalmente difundido que a água das torneiras é imprópria para 

o consumo, diferentemente de países mais desenvolvidos como Estados Unidos e 

Noruega, onde o consumo é incentivado pelo próprio governo devido à consciência do 

impacto ambiental que existe na circulação de águas envasadas, principalmente as que 

possuem recipientes plásticos. 
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Embora haja cidades, principalmente nos grandes centros urbanos do Brasil, em 

que consumir água da torneira seja possível, e que inclusive existam 93 parâmetros 

exigidos pela Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde – que incluem controles básicos 

de turbidez, cor, cloro e coliformes – a serem seguidas pelas companhias fornecedoras de 

água, isso não quer dizer que a água que sai destas torneiras seja pura, pois também 

depende da forma como ela é armazenada e distribuída. Além da necessidade de se 

verificar e limpar adequadamente encanamentos e caixas d’águas ao menos a cada 6 

meses e utilização de filtros ou purificadores, há ainda o fato das centrais de 

abastecimento utilizarem substâncias químicas para matar germes mas que podem acabar 

deixando resíduos na água, sendo prejudicial à saúde do consumidor. 

Em publicação do Estadão(2009), em conjunto com a Associação Brasileira da 

Indústria de Águas Minerais, – a ABINAM – são destacados diversos relatos de 

moradores de cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, em que corroboram que o 

consumidor brasileiro prefere comprar água envasada ao invés da água de torneira, 

inclusive o presidente da instituição, Carlos Alberto Lancia, faz a seguinte declaração: “A 

água de torneira não é ruim, mas ninguém confia mais.” 

Segundo reportagem, do Brasil Econômico(2015), – site especializado em 

economia da marca IG – com dados da ABINAM, o consumo de água mineral no Brasil 

está estimado em 69 litros de água envasada per capita por ano, e o mercado cresceu, nos 

últimos 5 anos, à taxas de dois dígitos, chegando a uma expansão de 20% só em 2014. 

Ainda na reportagem, este crescimento está relacionado à mudança nos consumidores, 

que estão mais preocupados com a saúde, bem-estar e qualidade de vida, e até o momento, 

a indústria não sentiu os efeitos da crise hídrica. O mercado de consumo, sob a ótica da 

Serra Alta de Minas, é promissor, visto que atualmente, segundo a DNPM, 75% do setor 

brasileiro está concentrado na venda de galões de 20 litros. 

 

3.4.4. Dimensões legais, políticas e de meio ambiente 

Nos âmbitos legais e políticos, a água mineral é considerada um recurso hídrico 

subterrâneo, compondo o chamado ciclo hidrológico, e como todo bem de subsolo, 

pertence ao governo, segundo a legislação. Tal legislação, voltada aos recursos hídricos, 

foi inaugurada com o Decreto de número 24.643, de 10 de Julho, publicado no Diário 
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Oficial da União de 24 de Julho de 1934, chamado de “Código das Águas”, que dava 

direito ao poder público de controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas. 

Em relação às águas do subsolo, como observado pela ABINAM(2013), o referido 

decreto estabeleceu importantes diretrizes, das quais se destacam: 

 

 O dono do terreno poderá apropriar-se da água subterrânea existente 

no seu terreno, desde que não altere as condições dos demais usuários 

(art. 96 e parágrafo único do art. 96); 

 A abertura de poços deverá possuir distância suficiente para que não 

ocorra prejuízo à vizinhança (art. 97); 

 É proibido poluir a água do poço ou nascente alheia (art. 98), 

 Depende de concessão, a abertura de poços em terrenos de domínio 

público (art. 101). 

 

Embora tenham sidos estabelecidas há tantos anos, apenas recentemente o assunto 

passou a ter maior relevância, com o advento do novo modelo de gestão dos recursos 

hídricos. Só em 1997 foi dada a devida relevância ao tema, com a criação do Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, pela Lei no 9.433. Essa lei dá à água a 

importância de um bem de domínio público, limitado, de valor econômico, e que o uso 

prioritário é o consumo.  

Por fim, anos mais tarde, houve a criação da Agência Nacional de Águas, a qual 

é responsável por: 

 Manter o balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos; 

 Manter o cadastro de usuários de recursos hídricos; 

 Efetuar a cobrança pelo uso dos recursos hídricos; 

 Promover os estudos para a gestão dos recursos hídricos; 

 Elaborar o Plano de recursos hídricos; 

 Gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos; 

 Administrar financeiramente os recursos arrecadados, com a cobrança 

pelo uso de recursos hídricos; 

 Propor o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso e; 

 Atribuir os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos. 
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De acordo com a legislação brasileira, todos os recursos minerais são bens da 

União, e para serem pesquisados e lavrados é necessária autorização ou concessão da 

própria União. Pelo fato da água mineral se enquadrar neste tipo de recurso, qualquer 

proprietário que desejar explorar uma fonte deverá seguir o processo de concessão, que 

possui peculiaridades como ela só poder ser atribuída a brasileiros ou empresas que estão 

sob as leis do Brasil, o concessionário ter a garantia da propriedade do produto a ser 

lavrado, e a obrigatoriedade para recuperar o ambiente a ser degradado. 

Conforme foi mencionado anteriormente neste estudo, o processo de concessão 

de uma lavra, e consequente liberação da produção de água mineral natural, que leva em 

torno de 5 anos, é minucioso e demanda que cada etapa seja rigorosamente atendida junto 

aos devidos órgãos responsáveis: 

 Topografia da área para verificar o subsolo: o proprietário deve ir 

pessoalmente ao DNPM – Departamento Nacional de Pesquisa Mineral – 

para fazer esta solicitação. Feito isso, há de se contratar uma empresa que 

presta o serviço de obtenção da lavra; 

 Entrar com pedido de condição de alvará de pesquisa. Com o alvará em 

mãos, o proprietário tem dois anos para apresentar o trabalho para 

quantificar e qualificar a água; 

 Elaborar relatórios de impacto ambiental, controle ambiental e plano de 

controle ambiental; 

 PAE – Plano de Aproveitamento Econômico do Empreendimento – O 

DNPM vai até o local para realizar uma vistoria, verifica as fontes(poços), 

realiza o teste de vazão, que dura 36 horas de bombeamento, e o teste de 

recuperação, que dura algumas horas, até que o poço atinja seu nível 

estático; 

 Aprovado pelo Comitê Ambiental, o proprietário recebe a Licença Prévia 

e a Licença de Instalação; 

 Por fim, aprovado o PAE, dar entrada no pedido de concessão de lavra, 

para enfim iniciar as atividades. 
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Há também de ser levado em consideração que o ato de ingerir o produto, o faz 

ser caracterizado como um alimento. Sendo assim, se faz necessária a fiscalização 

sanitária das águas engarrafadas, e a garantia da sua salubridade é premissa básica para a 

sua venda. No Brasil, tal fiscalização é responsabilidade do DNPM e cabe ao Ministério 

da Saúde o controle sanitário da qualidade das águas minerais destinadas ao consumo 

humano, assim como a fiscalização dos locais e equipamentos relacionados com a 

industrialização deste bem de consumo. 

 

3.4.5. Dimensões tecnológicas 

Para que um proprietário como o da Serra Alta de Minas possa iniciar a produção 

de água mineral, além das exigências legais que devem ser atendidas, e que demandam 

cerca de 5 anos, o investimento necessário para as devidas pesquisas, compra de 

equipamentos especializados, construção de um galpão para engarrafamento e 

armazenamento, é de cerca de R$ 1 milhão. 

Além do alto investimento inicial necessário, um problema comum na indústria 

de água mineral é o da quantidade de plástico utilizado para produzir as garrafas PET, 

derivados do Petróleo e do gás natural, que são recursos não renováveis, e do alto impacto 

ambiental causado pelo descarte dos vasilhames provenientes deste mercado. 

Conforme mencionado anteriormente, de maneira breve neste projeto, cidadãos 

de países mais desenvolvidos já se conscientizaram deste impacto e das centenas de anos 

em que os vasilhames ficam nos aterros sanitários, e são incentivados pelos próprios 

setores públicos a usarem recipientes próprios a serem reabastecidos nas suas casas, ao 

invés de consumirem água mineral engarrafada. 

No entanto, de acordo com a ABINAM, o mercado brasileiro recolhe 55% das 

garrafas PET que são produzidas. Além disso, outro fator que minimiza o impacto 

ambiental no Brasil, é o de que no início da década de 2010, aproximadamente 60% do 

mercado de água mineral foi vendido em galões de 20 litros, que são retornáveis, e 

atualmente este valor já chega a 75% do mercado – segundo dados do DNPM. Aliado a 

estes números, há empresas de engarrafamento que estão investindo na tecnologia, que já 

existe, de garrafas plásticas biodegradáveis. 

Há também investimentos sendo feitos em aplicativos para atender o setor de água 

mineral no país. Por exemplo, existem empresas em que pedidos podem ser feitos através 



54 
 

 

de aplicativos de mensagens instantâneas como o Whatsapp, ou por outros inovadores e 

voltados apenas a este segmento, como o H2App, aplicativo criado pela empresa Tripivot, 

e é destaque em reportagem da Uol(2016). O app pretende reinventar e agilizar a maneira 

de distribuição de água mineral no Brasil, e atualmente possui contrato com 7 empresas, 

com previsão de chegar a 20 até o fim do ano. Além disso, a Tripivot já conta com quase 

600 distribuidores conectados ao aplicativo, espalhados em 16 estados. 

Finalizado o estudo do ambiente externo que cerca a Serra Alta de Minas, o 

planejamento estratégico segue para o ambiente interno, que contemplam os 

concorrentes, clientes, fornecedores, entre outros. 

 

3.5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 

 

O mercado de água mineral no Brasil, conforme já dito anteriormente, é promissor 

e vem crescendo ano após ano – atualmente o consumo de água mineral envasada per 

capita é de aproximadamente 70 litros – e mesmo diante de uma crise econômica no país, 

pois se trata de um produto de necessidade básica. 

Ainda referente ao mercado, há um segmento que tem conquistado consumidores 

mais exigentes e que desejam experiências mais sofisticadas. O setor em questão é o de 

águas premium, ilustrado através da Figura 7, que além de terem embalagens diferentes 

– normalmente com design diferenciado – são também certificadas por terem pH 

específico, virem de fontes especiais, além de outros atributos. Tais produtos têm sido 

vendidos em bares, restaurantes, hotéis, delicatessens e mercados gourmet. 
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Figura 7 - Águas do setor premium brasileiro 

 

Fonte: thingplaces.wordpress.com 

 

Águas de marcas como as italianas Panna e Pellegrino, e a francesa Perrier – 

importadas ao Brasil pela Nestlé – são exemplos deste mercado em expansão, e que são 

comercializadas a preços elevados, podendo chegar a R$24 uma garrafa de 500ml. Dentre 

as empresas brasileiras, a Ouro Fino, que segundo estudo da FGV domina 2,6% do 

mercado brasileiro de água mineral, se destaca por comercializar sua linha gourmet – 

Mini Blue, Red, Pink e White – cada uma com características específicas, e que são 

vendidas por até R$8 a garrafa de 300ml, como a Red, que possui maior percentual de 

gás. Após um segundo semestre de 2014 com faturamento de R$22 milhões, a expectativa 

da empresa para 2015 era faturar R$60 milhões. 

O panorama atual do mercado brasileiro, conforme o sumário publicado em 2014 

pela DNPM, está dividido da seguinte forma: 75% do volume envasado foi 

comercializado em garrafões – que são o foco e principal responsável pelas vendas da 

Serra Alta de Minas – 23% em garrafas plásticas, 1% em copos plásticos e o restante em 
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outras embalagens. Ainda de acordo com a publicação, os maiores estados brasileiros 

produtores de água mineral envasada são representados na Tabela 4, abaixo: 

 

Tabela 4 - Participação percentual da produção nacional de água envasada 

Estado Percentual da produção nacional 

São Paulo 19% 

Pernambuco 14% 

Bahia 8% 

Rio de Janeiro 7% 

Ceará 6% 

Minas Gerais 5% 

Rio Grande do Sul 5% 

Fonte: DNPM (2014) 

 

O panorama atual do mercado produtor de água mineral segue tendência de 

crescimento anual, e com inúmeras pequenas e médias empresas atuando no setor. Em 

2001, segundo o DNPM, 277 empresas haviam declarado produção, em 2004, este 

número foi de 393, e em 2007, 417 haviam produzido. No ano de 2013, existiam 1066 

concessões de lavra de água mineral e potável de mesa, e em 2014, já eram 552 destas 

que estavam em produção.  

Tais produtores estão difundidos pelo Brasil, novamente se destacando os estados 

de São Paulo, Minas Gerais, que está entre os que mais envasam água mineral, com 5% 

do volume nacional, Rio de Janeiro e Pernambuco, com 134, 56, 46 e 38 complexos 

produtivos respectivamente. 

De acordo com a publicação da FGV, e pesquisa feita pela revista Supermercado 

Moderno(2013), com varejistas de diferentes regiões, o mercado é pulverizado entre 

diversas marcas, no entanto há poucos grupos detentores de diversas delas, pois possuem 

modelos de transporte e distribuição mais eficientes, e ações de propaganda bem 

elaboradas. Ainda conforme tais pesquisas, o Gráfico 2, abaixo, evidencia que os 5 

principais grupos do país – Schincariol, Danone, Minalba, Coca-Cola e Nestlé Brasil – 

representam quase 50% do mercado: 
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Gráfico 2 - Preferência dos varejistas do mercado de água mineral do Brasil 

 

Fonte: Supermercado Moderno (2013) 

 

Diante do Gráfico 2 e dos números mencionados acima, percebe-se que o mercado 

é, de fato, pulverizado e a Serra Alta de Minas se encontra nas empresas emergentes, com 

potencial de crescimento, principalmente no estado de Minas Gerais. Um dos objetivos 

citados pelos proprietários da empresa era o de expandir a distribuição também para o 

interior do estado do Rio de Janeiro, tendo já iniciado este processo e obtido êxito no 

mesmo, já alcançando algumas cidades como Barra Mansa e Volta Redonda.  

Entre os consumidores, os grupos do segmento são divididos entre as variações 

das águas minerais envasadas existentes: água mineral, água mineral gasosa e água 

mineral flavorizada4. Estes grupos abrangem os que consomem dos garrafões, das 

garrafas e copos plásticos. Dos possíveis clientes de garrafões, se dividem entre os 

empresariais – empresas, escritórios, mercados, entre outros – e os residenciais, já os 

consumidores dos recipientes plásticos se difundem em variados estilos: perfis esportivo, 

turístico, empresarial, residencial, dentre outros. 

A Serra Alta de Minas visa, majoritariamente, atender a demanda regional através 

da venda dos seus galões, seja para clientes empresariais, seja para clientes residenciais, 

                                                           
4 Termo oriundo da palavra Flavor, que em inglês, quer dizer “sabor”. Assim, águas flavorizadas são as 
águas comercializadas com sabores. 
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já que não há grandes distinções entre eles, necessitando apenas atender maiores ou 

menores tamanhos de pedidos, e no caso de empresas, possibilitando pequenos acordos 

promocionais.  

No caso das garrafas plásticas, por ter sido iniciada há poucos meses, no início 

deste ano, o foco da empresa é expandir sua produção, e a demanda de clientes é atendida 

através do seu distribuidor, que se encarrega de suprir a região da forma que melhor 

convir – suprindo, principalmente, estabelecimentos comerciais como mercados e 

restaurantes. 

 

3.6. ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA 

 

Conforme pôde-se observar na etapa anterior, é grande a quantidade de produtores 

no país e o mercado é bastante pulverizado, com cada estado ou região possuindo diversas 

marcas locais que ajudam a atender a demanda.  

No capítulo 2 deste trabalho, foi mencionada a visão de Kotler para a análise da 

concorrência, a qual diz que há concorrência desde aqueles que produzem produtos 

similares, inclusive os preços, e atendendo um mesmo público-alvo, como também 

qualquer empresa que dispute o poder aquisitivo deste mesmo público, independente do 

que ela produz. Por se tratar de um bem de necessidade básica, a água estará sempre entre 

os itens de maior prioridade para os consumidores. 

De acordo com o estudo da FGV, embora pulverizado, o mercado brasileiro é 

dominado por 8 marcas principais: Crystal, Minalba, Bonafont, Schin, Petrópolis, Indaiá, 

Vittalev e São Lourenço. O estudo vai além, dividindo o Brasil em 7 áreas que possuem 

produtores em comum operando seus negócios. 

O segmento no qual a Serra Alta de Minas atua foi definido como área II – 

composta pelos estados do Espírito Santo, Minas Gerais e interior do Rio de Janeiro – e 

que as principais marcas vendedores de água mineral engarrafada são representadas na 

Tabela 5, abaixo: 
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Tabela 5 - Área II do mercado brasileiro de água mineral 

Principais marcas de água mineral na área II do Brasil – 

ES, MG e interior do RJ 

1 Crystal 

2 Ingá 

3 Igarapé 

4 Petrópolis 

5 São Lourenço 

6 Minalba 

7 Passa Quatro 

8 Schin 

Fonte: Desenho e análise da cadeia de valor da água mineral no Brasil, FGV(2015) 

 

Na primeira colocação está a marca Crystal, que se destaca por pertencer à The 

Coca-Cola Company5, que possui Know-How de distribuição consagrado mundialmente 

por ser rápido e eficiente. Além disto, conforme relatório da própria companhia, 

divulgado em 2015, a Coca-Cola teve receita de US$44,294 bilhões. Por pertencer a um 

grupo que possui receitas desta escala, a Crystal se beneficia dos sistemas de distribuição 

da Coca-Cola, bem como pode receber investimentos constantes para sua expansão.  

Analisando a composição química da Crystal, embora possua um valor de pH que 

chegue, na fonte de Ijuí, a 9,58, o que, segundo a ANVISA, é uma boa característica, a 

água mineral da empresa possui valores de sódio altos: 103,60 mg/l. Conforme afirmado 

por médicos, a alta concentração de sódio no organismo é prejudicial para ele, impactando 

o funcionamento dos rins, causa hipertensão e aumenta a sensação de sede. Mesmo abaixo 

do limite, de 600mg/l, determinado pela ANVISA, a Crystal se destaca negativamente 

por possuir um dos maiores índices de sódio do mercado. Segundo a nutricionista, e 

professora da PUCRS, Raquel Dias, a respeito deste mineral na água: “Nossa alimentação 

                                                           
5 Companhia multinacional americana que é mundialmente conhecida pelo seu principal produto: Coca-
Cola.  
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já possui muito sódio, que consumimos por meio dos produtos industrializados e do 

tempero que adicionamos(...). Ela deveria ser uma fonte de hidratação, e não o contrário.” 

Por fim, outro aspecto negativo da água da empresa são as baixas concentrações de bons 

minerais como potássio e magnésio, com apenas 0,043 e 0,213mg/l respectivamente. 

Já a Ingá, é uma empresa com mais de 40 anos de fundação, e sua linha de envase 

e distribuição estão estruturadas para atender o mercado com um rede de mais de 200 

distribuidores exclusivos para comercializar seus produtos em todo o estado de Minas 

Gerais. Dentre a concorrência, a água mineral da marca se destaca por possuir o menor 

teor de sódio, com cerca de 0,26mg/l, que em comparação, por exemplo, com a Crystal, 

que possui 103,60mg/l, percebe-se o quão discrepante é esta diferença. No entanto, ao 

analisar o seu pH, a marca fica abaixo de parte da concorrência por possuir o valor de 

6,12, embora esteja próximo da neutralidade – valor de 7. Quanto a outros minerais, a 

Ingá se destaca também pela concentração de magnésio de 3,19mg/l, ao passo que 

potássio em quantidade de 0,29mg/l é um valor considerado baixo. 

A Igarapé é uma empresa com pouco mais de 20 anos de fundação. Seu grande 

destaque fica por conta de sua distribuição, que foi, inclusive, premiada como Marca em 

destaque de distribuição, no ano de 2014, pela Associação Brasileira de Atacadistas e 

Distribuidores – a ABAD – e pela Nielsen, conceituada empresa germânico-americana, 

presente em mais de 100 países pelo mundo, que oferece pesquisas de mercado nos mais 

variados ramos. A empresa conta com ampla rede de distribuição por todo o Brasil, 

contando com parcerias com famosas marcas de supermercados como: Extra, Wal-Mart, 

Carrefour, Supermercados BH, Makro e Sam’s Club. Para manter tal qualidade de 

distribuição e incentivar novas parcerias, a Igarapé fornece suporte técnico e atendimento 

diferenciado, com equipes de vendedores e supervisores para acompanhar todo o processo 

comercial. Quanto suas composições físico-químicas, se destacam sua baixa 

concentração de sódio – cerca de 0,71mg/l – porém seus pontos negativos são as baixas 

concentrações de potássio e magnésio – 0,68 e 0,19mg/l – e também seu pH relativamente 

baixo em relação ao recomendado: 6,02. 

Dentre as mais tradicionais do mercado, a Petrópolis atua há mais de 50 anos, e 

comercializa seus produtos principalmente no estado do Rio de Janeiro. Como fatores 

positivos da marca, se destaca o fato dela pertencer ao grupo Nestlé, que semelhante ao 

caso da Crystal, pode usufruir da estrutura logística e poder de investimento de um grande 
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grupo como a Nestlé para obter vantagens no mercado. Em relação à sua composição, um 

ponto positivo é em relação ao seu baixo nível de sódio, com apenas 1,481mg/l. No 

entanto possui um dos menores pHs, com um valor ácido de 5,48, e com baixas 

concentrações de magnésio e potássio: 0,309 e 0,636mg/l respectivamente. 

Também pertencente à Nestlé, a água mineral São Lourenço, fabricada na cidade 

de mesmo nome, no sul de Minas Gerais, está também entre as mais antigas, com 125 

anos de fundação. O portfólio da marca é composto por garrafas plásticas menores – de 

300ml, 500ml e 1,26l, nas versões com e sem gás. Conforme dados da própria Nestlé, 

para comemorar os 125 anos da São Lourenço, a marca recebeu investimentos de cerca 

de R$2,5 milhões, principalmente para remodelar o visual das garrafas e dos pontos de 

venda, bem como um nova campanha de propaganda. Por ter concentrações maiores de 

minerais – 33,52mg/l de potássio, 31,467mg/l de cálcio, 32,789mg/l de sódio, 294,96mg/l 

de bicarbonato e 13,281mg/l – possui um sabor notadamente distinto em relação à 

concorrência, o que auxilia na criação da identidade de um sabor característico da água 

mineral da marca. Embora possua pH de 5,34, é conhecida por ser ideal para a 

harmonização com vinhos e pratos dos 4 sabores básicos: doce, amargo, azedo e salgado, 

sendo assim, é largamente utilizada em restaurantes e bares.   

Em sexto lugar nas principais marcas presentes na área II, a Minalba está 

localizada sob as montanhas da região serrana de Campos do Jordão, e ao utilizar um 

moderno sistema de captação e engarrafamento, passou a se destacar e alavancar o 

sucesso da marca. Tal relevância ganhou ainda mais incentivo e investimento quando a 

marca passou a integrar o Grupo Edson Queiroz, no ano de 1985. Por ter como uma de 

suas maiores virtudes, o controle de qualidade da Minalba é tal, que no ano de 2003 a 

marca foi reconhecida internacionalmente e obteve as certificações ISSO 9001:2008. 

Quanto à composição físico-química, a marca se destaca por possuir pH de 8,04, sendo 

uma das melhores do mercado neste quesito. Ainda que possua valores, na média da 

concorrência, de potássio e magnésio – 1,3mg/l e 0,8mg/l – dispõe de 105,15mg/l de 

bicarbonato. Segundo o presidente da ABINAM, Carlos Lancia afirma sobre a Minalba: 

“É indicada para pessoas com problemas digestivos, já que, para esse tipo de problema, 

o recomendado é consumir uma água com mais de 100mg de bicarbonato.” Outro fator 

de destaque é o leve sabor da água, pois possui baixos teores de sódio e cloreto – 1,1mg/l 

e 0,3mg/l. 
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A próxima da lista é a Passa Quatro, localizada na Serra da Mantiqueira, em Passa 

Quatro, no sul de Minas Gerais. Embora seja industrializada desde 1940, apenas em 1982 

houve maior interesse em sua comercialização, se desenvolvendo a ponto de atualmente 

atender todo o território nacional. Segundo a empresa, a marca possui estrutura física 

moderna, com instalações que são atualizadas constantemente com as inovações 

tecnológicas do mercado. Em razão de tamanho controle de qualidade, a Passa Quatro é 

mais uma marca reconhecida internacionalmente, recebendo o selo de qualidade e 

certificado de aprovação da NSF – entidade internacional que estabelece normas de 

controle para a produção de alimentos. Entretanto, a marca não possui grande notoriedade 

em relação à sua composição, já que possui valores na média nas principais características 

que são analisadas: pH de 6,05, concentração baixa de sódio, de aproximadamente 

10,337mg/l, potássio de 2,76mg/l e magnésio de 1,72mg/l. 

Por fim, encontra-se a Schin. A marca é base para os outros da Brasil Kirin, 

empresa de bebidas responsável por outras grandes marcas presentes no mercado nacional 

de água, cervejas e refrigerantes como Baden Baden, Devassa, Skinka, Eisenbahn(etc.), 

e pertencente à Kirin Company, com sede mundial em Tóquio, Japão. Sua composição 

está entre as líderes do mercado quando se trata da concentração de magnésio – 

aproximadamente 11,1mg/l – a qual, segundo médicos, um adulto normal tem 

necessidade diária de ingestão, em média, de 50mg/l, sendo assim, a Schin recomendada 

para tal finalidade. Também fica em evidência quando o aspecto de comparação é o do 

teor de cálcio, possuindo também um dos maiores valores do mercado: 32,77mg/l. Quanto 

ao pH, fica perto da neutralidade, com taxas de aproximadamente 6,79.  

Apesar destas marcas analisadas serem líderes de mercado nos estados do Espírito 

Santo, Minas Gerais e interior do Rio de Janeiro, e possuírem grande penetração de 

mercado, a água mineral Serra Alta de Minas consegue, mês a mês, aumentar seu 

marketshare6, já que, conforme já demonstrado anteriormente neste trabalho, o mercado 

brasileiro de água mineral é pulverizado, está em forte expansão e há espaço para marcas 

locais comercializarem seus produtos sem que sucumbam às grandes organizações. 

 

 

 

                                                           
6 Termo inglês utilizado para representar a participação de uma empresa em algum ramo de atuação. 
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3.7. MICROAMBIENTE 

 

Nesta etapa do planejamento estratégico, deve-se estudar o nicho no qual a 

organização está inserido, e que segundo Chiavenato(2004), como foi visto no capítulo 2 

deste projeto, cada empresa possui seu próprio ambiente de atuação, desenvolvendo e 

fornecendo seus produtos e serviços, e assim, desenvolvendo seu próprio microambiente.  

Na análise da concorrência, foram estudadas as maiores marcas do Espírito Santo, 

Minas Gerais e interior do Rio de Janeiro. No entanto, por ser ainda uma empresa 

pequena, a Serra Alta de Minas não concorre diretamente com as grandes do mercado, e 

sim com marcas locais e similares em tamanho, como a Helios, Ouro de Minas e Sierra. 

Quanto à Helios, é uma empresa fundada em 1929, que começou sua produção 

em 1931, e distribuía apenas para cidades próximas como Dona Eusébia, Astolfo Dutra, 

Cataguases e Ubá. Inicialmente, os envases eram feitos em garrafas de vidro de 500ml, e 

apenas na década de 1990 se iniciou o envase em garrafas PET de 500ml e galões de 20 

litros. Hoje, a empresa abastece cidades do norte de Minas, bem como na chamada Zona 

da mata mineira7, Espírito Santo, norte fluminense e Vale do Aço, e a cidade do Rio de 

Janeiro.  

A Sierra, é também uma produtora de água mineral localizada na cidade de Juiz 

de Fora, e segundo a própria, possui um produto de sabor leve e suave. Rico em sais 

minerais como cálcio, vanádio, flúor e magnésio, além de possuir baixas concentrações 

de sódio. Mais informações acerca da empresa não foram coletadas devido à não resposta 

das tentativas de contato com a mesma.  

Semelhante ao ocorrido com a Sierra, a Ouro de Minas não respondeu às tentativas 

de contato para obter informações a respeito da empresa, no entanto as composições 

puderam ser vistas em rótulos da marca. Mesmo possuindo baixa concentração de sódio, 

que é algo positivo, além de possuir baixos níveis de minerais benéficos à saúde, a Ouro 

de Minas possui pH de 5,75, sendo uma água de caráter mais ácido. 

Embora esta concorrência já estivesse estabelecida antes da fundação da Serra 

Alta de Minas, a empresa conseguiu se estabelecer no mercado local, especificamente de 

galões, e com pouco mais de um ano de produção já está à frente dos concorrentes devido 

                                                           
7 Uma das dose mesorregiões do estado de Minas Gerais, composto por cidades como: Juiz de Fora, 
Ubá, Muriaé, Manhuaçu, Viçosa e Cataguases. 



64 
 

 

à qualidade de sua água, – que possui o melhor pH(o mais básico) – sua capacidade de 

produção, logística reversa e de entrega bem definidas, e pela capacidade de atender 

demandas maiores graças à parceria firmada com seu principal fornecedor de galões. 

Conforme dito anteriormente, a parceria possibilita à Serra Alta atender as 

demandas sempre com galões bem conservados, já que os velhos são repassados ao 

fornecedor em troca de novos à taxas de 4 velhos para cada novo. 

Feito o estudo preliminar dos ambientes externo e interno, a próxima etapa do 

planejamento estratégico da Serra Alta de Minas consiste em realizar a Análise SWOT, 

que vai considerar tais estudos dos ambientes para identificar as forças, oportunidades, 

fraquezas e ameaças inerentes à organização. 

 

3.8. ANÁLISE SWOT 

 

De acordo com a estrutura de um planejamento estratégico, que foi estudada no 

capítulo 2 deste projeto, o próximo passo é o de realizar a análise SWOT, ou análise 

FOFA – forças, oportunidades, fraquezas e ameaças – como é conhecida em português. 

Tal ferramenta é uma forma adequada para uma organização realizar um diagnóstico a 

respeito de fatores relacionados aos ambientes interno e externo a ela. 

Quanto ao ambiente externo, o qual a Serra Alta de Minas está inserida, o mesmo 

foi devidamente estudado na etapa da análise do Macroambiente, onde foi examinado 

através das 7 dimensões tradicionais: demográficas, econômicas, culturais e sociais, 

legais, políticas, meio ambientais e, por fim, tecnológicas. Sendo assim, para a análise 

SWOT, o estudo preliminar do ambiente será utilizado para explicitar as Oportunidades 

e Ameaças acerca da organização. Porém, antes disso, o ambiente interno será 

apresentado e explorado para que as Forças e Fraquezas da Serra Alta de Minas possam 

ser detectadas. 

A fim de estudar o ambiente interno da empresa, alguns procedimentos foram 

adotados para auxiliar em tal objetivo: visitas à fábrica, entrevistas com funcionários, 

entrevista com os proprietários, acompanhamento das atividades, além de fotos, tanto 

dentro quanto fora da empresa, terem sido tiradas.  
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Com intuito de compreender o clima organizacional8 da Serra Alta de Minas, cada 

um dos 12 colaboradores da empresa foi entrevistado individualmente e foi assegurado a 

cada um a anonimidade das respostas e opiniões. Quanto ao questionário utilizado, o 

modelo se encontra nos anexos deste projeto, e foram utilizadas perguntas simples e de 

fácil entendimento como: “O que você mais gosta da empresa?”, “O que você menos 

gosta aqui?”, dentre outras.  

Para os colaboradores, a empresa não foi tão bem avaliada quanto os proprietários 

estavam esperando, com um resultado médio final de nota 6,75, que foram dadas 

arbitrariamente apenas a fim de reconhecer o grau de satisfação dos colaboradores em 

relação à empresa.  Outros pontos relevantes a serem mencionados se refere a maior parte 

das notas – 75% delas, o equivalente a 9 dos 12 funcionários – se concentrarem em notas 

de 7 para baixo, não houve nota 10 e nenhuma abaixo de 5. Inicialmente os colaboradores 

se mostraram receosos em dar suas notas, fazer suas críticas e responder às perguntas, 

mas ao longo das entrevistas o panorama de receio mudava e os mesmos se mostravam 

mais leves, alguns até fazendo breves desabafos. 

Abaixo, segue a Tabela 6, onde são mostradas as principais reclamações feitas, e 

a frequência com que foram citadas: 

 

Tabela 6 - Reclamações feitas pelos funcionários 

Reclamações Frequência 

Ciúme de outros funcionários 1 vez 

Horário de trabalho 3 vezes 

Salário baixo 6 vezes 

Pouco tempo para o café/Poderiam ter 

mais pausas para lanche 

3 vezes 

Fonte: Entrevistas realizadas pelo autor 

 

Conforme pode-se observar, metade dos funcionários se queixaram do salário, que 

embora haja uma cultura de bonificação na empresa, continua sendo considerado baixo 

                                                           
8 O clima organizacional constitui o ambiente interno de uma organização, e consiste na atmosfera 
psicológica acerca da empresa, compreendendo as necessidades, preocupações e percepções dos 
colaboradores da mesma. 



66 
 

 

por eles. Assim, torna-se um fator significativo a ser avaliado pela diretoria, – com 

possíveis aumentos, bônus ou benefícios a serem adotados – com o propósito de evitar 

maiores transtornos futuros ou impactos negativos no clima organizacional da Serra Alta 

de Minas. 

 Para o ciúme entre os funcionários, por se tratar de apenas uma menção, pode ser 

avaliado como um caso isolado, em que tenha ocorrido algum momento de desavença, 

mas que não foi tão impactante já que este mesmo colaborador avaliou a empresa 

positivamente ao longo de sua entrevista. 

Outros tópicos levantados foram o horário de trabalho e o pouco tempo para 

lanches. Quanto ao primeiro, a jornada de trabalho segue os padrões e normas 

estabelecidos no Brasil, com oito horas a se cumprir, divididas nos turnos de manhã e 

tarde, e por ser uma empresa pequena que está em forte crescimento, e que possui poucos 

funcionários, demanda eventuais horas extras em momentos de pico e alta demanda. No 

entanto, além do devido pagamento das horas adicionais trabalhadas, há o pagamento de 

bonificações para encorajar este envolvimento com a organização. Em relação aos 

momentos de lanche, há a cozinha e refeitório, os quais podem ser devidamente usados 

para cafés da manhã, sem horários fixos e tempo determinado, contando com o bom senso 

de cada um, e no almoço, seguindo as normas brasileiras da CLT9, de uma hora. Esta 

reclamação, inclusive, foi mencionada durante conversa informal com um dos 

proprietários antes mesmo de se realizar as entrevistas com os funcionários, e foi 

justificada afirmando que alguns deles estavam insatisfeitos com seus trabalhos e que 

queriam ter mais tempo para descansar ao invés de realizar suas funções. 

Já para os pontos positivos, as respostas foram variadas, mas a grande maioria 

pode ser resumida em: amizade interna, que foi relatada 7 vezes e a “confiança dos 

patrões”, registrada 4 vezes. De fato, durantes as visitas à fábrica, pôde-se testemunhar 

que o ambiente de trabalho é leve e harmonioso, com um relacionamento aparentemente 

saudável entre os funcionários, com momentos de risos e conversas descontraídas, 

principalmente nos horários de almoço. No que diz respeito à confiança depositada pelos 

donos, nas entrevistas realizadas com os funcionários, foram feitos diversos elogios 

complementares mencionando-os como: justos, participativos, dedicados e amigos. Tais 

                                                           
9 A Consolidação das Leis do Trabalho unifica toda a legislação trabalhista brasileira, e tem como 
principal objetivo regulamentar as relações trabalhistas tanto do trabalho urbano quanto do rural. 
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fatores positivos levantados são indicativos de boa liderança, na qual a influência dos 

gestores impacta positivamente seus liderados, inspirando-os e motivando-os em prol dos 

objetivos buscados pela organização. Ao fim de cada entrevista, houve também espaço 

para sugestões que os colaboradores quisessem dar, e quase unanimemente, sugeriram 

mais benefícios a eles, como por exemplo: fornecimento de cestas básicas e planos de 

saúde. 

Continuando a análise do ambiente interno da organização, durante as visitas à 

fábrica, e acompanhamento da produção, diversas situações foram observadas. A 

primeira de destaque, está relacionada ao estoque. O galpão possui ampla área reservada 

para a produção e envase de água, porém não há divisão interna específica para destinar 

os vasilhames, – tanto os vazios quanto os já prontos para serem comercializados – com 

exceção de um cômodo onde são guardados alguns dos galões de 20 litros vazios, 

conforme pode ser visto na Figura 8: 

 

Figura 8 - Sala onde são armazenados galões vazios 

 

Fonte: fotos tiradas pelo autor durante visitas à fábrica 

 

Assim, qualquer pessoa dentro da fábrica tem visão e total acesso ao estoque da 

empresa, inclusive pessoas que não fazem parte da organização e que não deveriam ter 

esta liberdade, como motoristas terceirizados dos caminhões e visitantes, já que não há 

divisões e local específico destinado ao estoque, conforme pode ser visto na Figura 9: 
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Figura 9 - Disposição do estoque 

 

Estoque disposto em meio ao local de produção, sem divisões aparentes. Fonte: fotos tiradas pelo autor 

durante visitas à fábrica. 

 

Ainda sobre o estoque, mais especificamente se tratando dos vasilhames cheios, o 

manuseio e movimentação dos mesmos são feitos de maneira praticamente manual, em 

que o único dispositivo utilizado para auxiliar é o de uma empilhadeira simples, conforme 

ilustrada na Figura 10. Tal fato, além de oferecer riscos de danificar os produtos através 

de, por exemplo, possíveis quedas, pode também propiciar danos à saúde dos 

colaboradores envolvidos em determinadas atividades, já que há momentos em que fardos 

e galões cheios são movimentados exclusivamente através da força humana, sem qualquer 

aparato para auxílio. 
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Figura 10 - Empilhadeira disponível para o estoque 

 

Disposição do estoque de garrafas plásticas, com destaque para a única empilhadeira disponível para a 

movimentação. Fonte: fotos tiradas pelo autor durante visitas feitas à fábrica. 

 

O segundo ponto importante que foi observado foi em relação ao calor dentro do 

galpão, principalmente em dias de maior temperatura. Não há exaustores no tetos, e 

embora possua dimensões de 6,5 metros de altura, cria-se uma espécie de estufa em dias 

quentes, trazendo um considerável desconforto a quem está dentro da fábrica.  

Em relação ao calor, há também o problema de não haver cobertura suficiente na 

varanda externa, onde são carregados e descarregados os caminhões, conforme pode ser 

observado na Figura 11. Com isso, em certos horários do dia, há incidência direta do sol 

no local, tornando as atividades ali realizadas ainda mais desgastantes. 
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Figura 11 - Varanda externa 

 

 Varanda externa, onde são carregados e descarregados os caminhões. Fonte: fotos tiradas pelo autor 

durante visitas feitas à fábrica. 

 

Além do carregamento e descarregamento dos caminhões, outra atividade 

importante realizada na varanda externa é o da limpeza dos galões, a qual pode ser vista 

na Figura 12. Tal operação é realizada quando chegam vasilhames vazios, e antes que 

possam ser preenchidos com água mineral, deve ser feita inspeção e limpeza especial de 

cada galão. Esta atividade consiste na inspeção de cada um, a fim de detectar possíveis 

pontos quebrados, rachados ou danificados, além do que, cada um é analisado quanto seu 

odor. Caso seja detectada necessidade de limpeza, o galão é individualmente levado a 

uma pia específica onde é feita a higienização apropriada, para que o mesmo possa ser 

liberado à produção, sendo, então, colocado na esteira automatizada. 
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Figura 12 - Inspeção e limpeza de galões 

 

Processo de inspeção e limpeza dos galões. Onde ocorre gargalo na produção. Fonte: fotos tiradas pelo 

autor durante visitas feitas à fábrica. 

 

Por se tratar de um trabalho rigoroso, lento e individual, todo o resto do processo 

produtivo é afetado negativamente, gerando gargalos na produção e a impactando 

principalmente quando há grandes demandas.  Para demonstrar magnitude do gargalo, o 

cenário atual da empresa segue apresentado na Tabela 7, abaixo: 

 

Tabela 7 - Produção de galões/hora na Serra Alta de Minas 

Capacidade de produção da planta 1400 galões/hora 

Produção atual Entre 500 e 600 galões/hora 

Fonte: Serra Alta de Minas 

 

Este fato é uma das maiores preocupações atuais dos proprietários da Serra Alta 

de Minas, visto que a empresa tem tido resultados significativos de expansão no mercado 

da região e sua demanda tem aumentado na mesma proporção, porém com a produção 

limitada a menos de 45% da capacidade da planta, a organização e seus colaboradores 

precisam se sacrificar a fim de atender o que é pedido. Além deste cenário, há outras 

consequências decorrentes do cotidiano movimentado, como por exemplo, conforme 

relatado por um dos gestores da empresa, dias em que a pressa é tamanha que fardos 

prontos são retirados e direcionados aos caminhões de distribuição sem que seja feito o 
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devido controle de estoque. Outra situação comum em momentos de alta demanda, é a 

necessidade de participação direta dos proprietários nos processos produtivos, inclusive 

no carregamento e descarregamento de caminhões. 

No entanto, há muito o que se destacar positivamente sobre o ambiente interno da 

Serra Alta de Minas. Por se tratar de uma empresa nova – com pouco mais de um ano de 

operação – e todo o trâmite necessário ter sido feito conforme as regulamentações e 

normas previstas, foi possível perceber rapidamente, durante as visitas, a preocupação 

que se teve com a segurança e higiene na empresa. Além de possuir as certificações 

necessárias ao funcionamento da organização e de receber eventuais visitas de 

fiscalização, – como, por exemplo, da ANVISA 10– é notável o quão limpo, claro e 

sinalizado é o ambiente dentro do galpão. Há um número considerável de placas 

indicativas de saídas de emergência, extintores de incêndio adequados e devidamente 

sinalizados, câmeras de segurança monitorando o local, placas com recomendações de 

higienização correta nas pias, luminosidade adequada dos ambientes, maquinário 

posicionado de maneira segura e que possibilita o fácil trânsito de pessoas dentro do 

galpão, além do fornecimento de uniforme específico para as diferentes funções exercidas 

pelos colaboradores como: luvas, toucas, máscaras e protetores auriculares. 

Assim, com a análise do ambiente interno feita, onde foram identificadas as forças 

e fraquezas da Serra Alta de Minas, o prosseguimento da análise SWOT se dá com a 

análise do ambiente externo, a fim de examinar as ameaças e oportunidades da 

organização. Para tal, serão utilizados os dados levantados nos tópicos anteriores, 

principalmente nos estudos da concorrência, do mercado, e dos macro e microambiente. 

No que tange as ameaças à empresa, como apresentado na segmentação de 

mercado e análise de concorrência, o mercado brasileiro é difundido em diversas marcas, 

possibilitando a atuação de empresas menores e regionais. No entanto, como pôde ser 

observado, segundo dados do DNPM, o estado de Minas Gerais é responsável por 

aproximadamente 5% da produção nacional e possui cerca de 56 complexos produtivos 

operando, o que indica que o estado é um dos maiores responsáveis pelo envase de água 

mineral no país, e isso pode ter como consequência o aparecimento de ainda mais 

concorrentes, bem como o surgimento de empresas que possam ameaçar a participação 

                                                           
10 Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a ANVISA, é uma agência reguladora vinculada ao Ministério 
da Saúde do Brasil. 
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da Serra Alta de Minas no mercado, especialmente caso um dos 5 grandes  grupos de 

produção – Coca-Cola, Danone, Schincariol, Minalba e Nestlé – passem a investir com 

maior intensidade e sejam mais agressivos no mercado, fazendo valer e utilizando suas 

vantagens competitivas como os complexos sistemas logísticos e os de propaganda.  

Há também os riscos de se depender de empresas terceirizadas. Um dos trunfos 

da Serra Alta de Minas, e que se tornou uma das mais significativas vantagens 

competitivas em relação aos seus principais concorrentes, foi o fato da empresa ter 

estabelecido uma parceria com seu fornecedor de galões, que resulta na operação com 

galões novos e constantemente renovados. Isso faz a organização depender do seu 

fornecedor e um problema com ele pode trazer impactos significativos à empresa, 

atingindo a produção e também outra das vantagens da Serra Alta: seu programa de troca 

de galões velhos por novos com seus clientes. Além do fornecedor, a companhia também 

possui grande dependência dos seus distribuidores terceirizados, que através de 

caminhões, abastecem os centros de distribuição – que são os responsáveis pela maior 

parte da comercialização dos produtos da Serra Alta de Minas. Com isso, além do 

crescente aumento da gasolina – que impacta nos custos do transporte dos produtos, 

possíveis adversidades enfrentadas pelos seus distribuidores podem afetar todo o processo 

logístico da empresa, tanto com o abastecimento dos centros, quanto da logística reversa 

dos galões vazios. 

Mesmo diante deste possível cenário de dificuldades com a concorrência, 

conforme visto na análise do macroambiente, dados da ABINAM apontam que o mercado 

de água mineral no país está em forte crescimento. Ainda que o consumo do Brasil seja 

de aproximadamente 70 litros de água envasada per capita por ano, que é considerado 

ainda baixo em relação a grandes centros urbanos, o mercado têm crescido a taxas 

expressivas de dois dígitos anualmente, chegando a 20% nos últimos anos. Essa expansão 

no país se torna uma oportunidade imprescindível para os planos da Serra Alta de Minas, 

já que a empresa pretende expandir sua produção e aumentar sua participação no 

mercado, bem como estender a mais cidades a sua distribuição.  

Outra oportunidade, e a qual a organização tem começado a explorar, consiste no 

patrocínio de eventos esportivos, com intuito de fortalecer e expandir a visibilidade da 

marca. Eventos como corridas urbanas e corridas Off Road de rallye, conforme pode ser 

visto na Figura 13, são exemplos dos últimos eventos patrocinados pela Serra Alta de 
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Minas e já deram sinais de retorno com novos clientes e encomendas nos locais em que 

ocorreram. 

 

Figura 13 - Evento patrocinado pela Serra Alta de Minas 

 

Evento Off Road patrocinado pela Serra Alta de Minas em Ibitipoca-MG. Fonte: Facebook Serra Alta de 

Minas 

Aliar a marca à práticas esportivas e hábitos de vida saudável se tornam 

oportunidades de destaque, visto que, segundo estudo realizado pela Fiesp11, o Governo 

do Estado de São Paulo e o ITAL12, o Brasil Food Trends – 2020, que trata das tendências 

alimentares brasileiras até o ano de 2020, revelou que a demanda por alimentos que sejam 

considerados saudáveis é uma das maiores tendências para os próximos 10 anos. Entre as 

razões que justificam tal fato, um que se destaca é o do aumento da expectativa de vida 

do brasileiro, que conforme a Food Magazine13, passa a se preocupar mais com sua saúde 

e a externar comportamentos curativos e preventivos que acarretam mudanças 

alimentares. 

Assim, na Tabela 8, estão relacionadas as forças, oportunidades, fraquezas e 

ameaças detectadas pela Análise SWOT: 

                                                           
11 Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
12 Instituto de Tecnologia de Alimentos 
13 Revista especializada e focada no setor de alimentos, tratando de assuntos direcionados a 
empresários de empresas do ramo. 
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Tabela 8 - Análise SWOT 

Fonte: análise realizada pelo autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fatores positivos Fatores negativos 

A
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 Sistema de bonificações dos 

funcionários 

 Sistema de troca de galões velhos 

por novos – tanto com clientes 

quanto com fornecedor 

 Ambiente limpo, sinalizado, 

iluminado e monitorado por 

câmeras 

 Amizade entre colaboradores e a 

confiança em seus gestores 

 PH maior (mais básico) que o dos 

concorrentes diretos 

 Reclamações referentes aos salários 

 Falta de local específico para estoque 

 Disposição do estoque ao longo do 

galpão e apenas uma empilhadeira 

para movimentar carga 

 Calor dentro do galpão 

 Incidência direta de Sol na varanda 

externa pela manhã 

 Gargalo limitando a produção a 45% 

A
m

b
ie

n
te

 e
xt

er
n

o
 

 Mercado brasileiro crescendo à 

taxas de 20% 

 Patrocínio de eventos esportivos 

 Associação da marca à vida 

saudável, aproveitando a tendência 

crescente 

 MG é um dos estados de maior 

produção, possibilitando o 

surgimento de concorrentes 

 Riscos inerentes à dependência de 

serviços terceirizados 

 Aumentos da gasolina podem 

impactar os distribuidores 

(abastecimento e logística reversa) 
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4. DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

 

Com as devidas análises realizadas, conforme a metodologia empregada neste 

projeto, o passo seguinte deste planejamento estratégico é o da elaboração dos objetivos 

e metas para a Serra Alta de Minas, tendo em vista as forças, oportunidades, fraquezas e 

ameaças detectadas, e levando em consideração a missão, visão e valores estabelecidos 

na primeira etapa. 

Assim, sabe-se que os objetivos são classificados quanto sua natureza, forma e 

prazo, e no que diz respeito à Serra Alta de Minas, a fim de atender os critérios 

mencionados acima, o autor do projeto elaborou a lista a seguir: 

 

1. Manter o sistema de troca de galões com o fornecedor 

2. Manter o sistema de troca de galões com os clientes 

3. Manter o sistema de bonificações 

4. Se tornar a marca líder na venda de galões na cidade e região 

5. Adquirir maquinário desejado para auxiliar produção das garrafas 

6. Continuar o patrocínio a eventos esportivos 

7. Entrar no mercado de águas premium, utilizando a fonte ainda não 

utilizada, de pH 8,02 

8. Minimizar ou solucionar o problema do calor dentro do galpão 

9. Minimizar ou solucionar problema do local adequado para o estoque 

10. Minimizar ou solucionar o gargalo da produção 

 

Para justificar tais objetivos, o autor objetiva dar continuidade e maximizar os 

pontos fortes da empresa, tais quais dão vantagens competitivas à Serra Alta de Minas 

frente seus concorrentes, como os sistemas de troca de galões, tanto com os clientes 

quanto com o fornecedor e o sistema de bonificações, e com isso se pode alcançar a 

liderança na cidade e região, obtendo maior Market share com o passar o tempo. Tais 

objetivos são qualitativos por não possuírem valores específicos e foram definidos para 

um horizonte de longo prazo. 
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Quanto ao patrocínio, o ano de 2016 marcou o início da empreitada da empresa 

neste ramo, e com o bom retorno de visibilidade da marca e alcance de novos clientes, tal 

objetivo também foi delineado para ser continuado e expandido, visando o longo prazo. 

A ideia de entrar no mercado de águas premium já é levantada pelos gestores, no 

entanto, para tal, deve haver uma produção específica para tal produto. Bem como a 

elaboração de rótulos e garrafas com designs específicos. Sendo assim, se torna um 

objetivo a ser alcançado a longo prazo, com o crescimento da marca e expansão da 

capacidade produtiva. 

Em relação às fraquezas detectadas como o gargalo na produção, o calor dentro 

do galpão e o problema de falta de local específico para o estoque, o capítulo 5 trará ações 

estratégicas visando a solução ou minimização dos impactos de tais fatores, e o prazo 

estabelecido para tais objetivos é o de curto prazo, visto que trazem impactos 

significativos à empresa, e caso solucionados, podem trazer resultados imediatos à Serra 

Alta de Minas. 

Para o maquinário para auxiliar a produção de garrafas, a empresa já possui planos 

iniciais, mas que não foram contemplados neste planejamento estratégico devido ao alto 

valor de implementação e por se tratar de planos a longo prazo. Sendo assim, se tornam 

objetivos a serem cumpridos em um horizonte maior de tempo. 

Com relação às metas, quantificando os objetivos desejados, se estabelecem as 

seguintes: 

 

1. Reduzir a 0% de gargalo na produção 

2. Se tornar a marca mais consumida na cidade e região 

3. Solucionar local para estoque, com área específica e separada do restante 

do galpão 

4. Ter 100% do processo de produção de garrafas realizado na fábrica 
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5. DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS E AÇÕES ESTRATÉGICAS 

 

Após ter sido feito o estudo aplicado à empresa, foi possível identificar a situação 

estratégica da Serra Alta de Minas, bem como os ambientes organizacionais envolvidos 

e, por fim, com a análise SWOT, identificaram-se os pontos fortes e fracos da empresa e 

suas possíveis oportunidades e ameaças. Com as análises realizadas, pôde-se, então, 

definir as estratégias das quais a empresa pretende adotar e traçar o plano de ação com 

medidas a serem tomadas a fim de eliminar ou amenizar os impactos das fraquezas e 

ameaças detectadas. 

Por se tratar de um mercado de difícil diferenciação do produto e de valores 

baixos, consumidores tendem a não se fidelizar facilmente com as marcas, muitas vezes 

buscando apenas os produtos que estejam prontamente disponíveis ou que sejam mais 

baratos. Sendo assim, segundo a Matriz de Ansoff, o mercado do qual a Serra Alta de 

Minas está inserida consiste em um mercado tradicional, visto que água é um bem de 

necessidade básica e há empresas com muitas décadas de operação, e os produtos 

comercializados também podem ser considerados tradicionais, visto que a venda por 

galões e recipientes plásticos é um panorama consolidado há muitos anos. Assim, para a 

Serra Alta de Minas, a estratégia a ser utilizada é a de penetração de mercado, a qual a 

empresa explora um mercado tradicional com produtos tradicionais. 

Complementar a esta estratégia, baseando também nas estratégias segundo Porter, 

dentre as três apresentadas, a mais adequada à empresa é a de Foco. Para justificar a 

escolha, a estratégia de diferenciação se tornaria incerta, visto que o mercado é amplo, e 

que é difícil se criar identidade própria para o produto ou marca, com muitas delas 

operando, e com capacidades produtivas e de distribuição notadamente mais 

desenvolvidas. Quanto a lógica de liderança por custo, também seria improvável, uma 

vez que a Serra Alta de Minas ainda é uma empresa de menor porte, sem o devido poder 

de investimento e tecnologia suficiente para se destacar no mercado com preços mais 

baixos do que grande parte da concorrência, principalmente no setor das garrafas 

plásticas, da qual a produção se iniciou neste ano e os custos finais dos produtos ainda 

são uma dificuldade para a empresa. Portanto, com a estratégia de Foco, a organização 

pode concentrar suas operações apenas na região em que se encontra, explorando de 
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maneira eficiente os recursos da mesma, sem enfrentar as maiores marcas no mercado por 

inteiro. 

Com as estratégias estabelecidas, a etapa seguinte visa as fraquezas encontradas 

para apresentar possíveis soluções para corrigi-las ou ao menos amenizarem seus 

impactos negativos, conforme determinados os objetivos estratégicos no capítulo 4. 

Conforme apresentado na Análise SWOT, uma das fraquezas da empresa se dá 

pelo calor dentro do galpão, onde não há exaustores nos tetos e ventilação suficiente para 

uma temperatura agradável para os colaboradores, principalmente em dias de 

temperaturas mais elevadas.  

Para este fato, uma solução viável, de curto prazo, e proposta pelo autor seria a 

instalação de exaustores eólicos no teto da fábrica, e entre suas vantagens, se destacam: 

o baixo valor de custo e instalação, a não utilização de energia, redução da temperatura 

no local, bem como ajuda a eliminar a umidade e mofo no ambiente.  

Para saber o número de exaustores necessários à Serra Alta de Minas, deve-se, 

primeiramente, saber o volume interno do galpão, que será calculado através da 

dimensões obtidas pela planta baixa da empresa. Observando a Figura 14, fornecida pelos 

proprietários da empresa, temos a área total da fábrica, que será utilizada nos cálculos 

para o volume: 

  

Figura 14 - Área total do galpão 

 

 Planta baixa do galpão contendo a área total do mesmo. Fonte: Banco de dados Serra Alta de Minas 
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Também fornecida pelos donos da empresa, a altura da fábrica é de 6,5 metros. 

Assim, temos os seguintes cálculos para o volume total do galpão: 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜 × 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜, 

𝑜𝑛𝑑𝑒 Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜 = 1079,0 𝑚² 𝑒 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜 = 6,5 𝑚 

𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚, 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜 = 1079,0 × 6,5 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑔𝑎𝑙𝑝ã𝑜 = 7013,5 𝑚³ 

 

Para obter o número necessário de exaustores para a Serra Alta de Minas, será 

utilizada uma fórmula fornecida por diversos fabricantes de exaustores através dos seus 

sites e documentos disponíveis. Na fórmula, há a constante N, que representa o número 

de trocas de ar por segundo necessárias para o estabelecimento, adequada conforme a 

atividade realizada no interior da edificação, e é dada através de uma tabela normalizada, 

que serve como parâmetro, elaborada pela ABNT, em que são estabelecidos os valores 

adequados para cada tipo de ambiente, conforme pode ser visto na Tabela 8: 

 

Tabela 9 - Número de trocas de ar necessárias por hora, para cada tipo de ambiente 

Ambiente Número de trocas de ar/hora 

Auditório 12 

Padaria 40/60 

Escritório 20 

Restaurante 24 

Fábrica 20 

Loja 20 

Oficina 20 

Armazém 10/20 

Lavanderia 40 

Fundições 40 

Fonte: Dados ABNT 
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Conforme a tabela, a fábrica da Serra Alta de Minas necessita de 

aproximadamente 20 trocas de ar por hora. Na fórmula, há também a variável F, que é a 

vazão estimada dos aparelhos de exaustão, e é utilizado o valor de 4000m³ de ar/hora, 

com ventos de 10 km/hora, que são as quantidades médias dos exaustores convencionais, 

e utilizando a equação obtida, o resultado dos cálculos para o número necessário para o 

galpão segue abaixo: 

 

𝐸𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝑉 𝑥 𝑁

𝐹
 

𝑜𝑛𝑑𝑒, 

𝑉 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚 𝑚³; 

𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑜𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒
𝑎𝑟

ℎ𝑜𝑟𝑎
, 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝐴𝐵𝑁𝑇; 

𝐹 = 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙ℎ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡ã𝑜 

 

𝐶𝑜𝑚 𝑖𝑠𝑠𝑜, 𝑡𝑒𝑚𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑟𝑎 𝐴𝑙𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑖𝑛𝑎𝑠: 

𝐸𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
7013,5𝑥20

4000
 

𝐸𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 =
140270

4000
 

𝐸𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 35,0675 

𝐸𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠~36 

 

Pelos cálculos realizados, tem-se o resultado da necessidade de aproximadamente 

36 exaustores eólicos convencionais para a empresa. A fim de precificar esta proposta de 

ação, foi feita pesquisa no mercado com intuito de encontrar o custo dos dispositivos. 

Com preços variando entre R$200 e R$300 para a unidade de exaustores de tamanho e 

eficiência convencionais, o preço final dos pedidos variaram também para os custos de 

instalação e entrega. Na Figura 15, pode-se observar o modelo de exaustor eólico 

convencional, usado como referência. 
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Figura 15 - Modelo convencional de exaustor eólico 

 

Fonte: https://www.marivent.com.br/index.php/exaustor-eolico-188.html 

 

No entanto, a empresa Exaustores Bertanha se destacou por vender exaustores por 

R$250 já com os preços de frete e instalação incluídos, assim, o valor total para esta 

proposta de melhoria segue abaixo: 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 × 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 

𝑂𝑛𝑑𝑒 𝑜 𝑝𝑟𝑒ç𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 = 𝑅$250,0 𝑒  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑎 = 36 

(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑜𝑖 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠) 

𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚, 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 = 250 × 36 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎 = 𝑅$9000,0 

 

Com isso, para solucionar a fraqueza de excesso de calor dentro do galpão da Serra 

Alta de Minas, o investimento necessário seria de R$9000,0, e os responsáveis pela 

implementação desta proposta seriam os próprios gestores da empresa, cabendo a eles a 

decisão da viabilidade ou não desta ação estratégica, e a contratação da empresa a realizar 

o serviço. 

Passando para a próxima fraqueza detectada, e visando atender outro objetivo 

estratégico determinado, a questão do estoque foi concluída como grave e que necessita 

de uma solução. Para isso, em conversa informal com um dos donos da empresa, o mesmo 

já se mostrava ciente deste problema e tinha ideias para solução. Entre as que foram 
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debatidas, a de criar divisórias ou repartições no galpão, especificamente para alocação 

do estoque, foi vista, pelo autor, como a mais promissora e de baixo custo de execução. 

Assim, conforme se pode observar na Figura 16, adaptada da planta baixa da fábrica, o 

novo local para destinar o estoque seria da seguinte forma: 

 

Figura 16 - Proposta de local para estoque 

 

Proposta de mudanças para o galpão, com novo destino para o estoque. Fonte: elaborado pelo autor 

 

Na proposta de mudanças para o galpão, conforme visto na Figura 16, um espaço 

no qual já era destinado para estocar fardos de garrafas plásticas, seria expandido e 

dividido do resto da fábrica, tendo a finalidade apenas para o estoque da empresa: 

alocando os galões e garrafas plásticas, tanto vazias quanto cheias. Para que o espaço 

fosse definido, foi pensado em um espaço até um dos portões, para que não atrapalhasse 

a passagem de mercadorias e pessoas, e também para não ficar próximo do maquinário. 

Assim, o espaço reservado teria cerca de 220m² e representaria aproximadamente 20% 

da área total da fábrica. Neste novo espaço, outra mudança feita e que era uma ideia da 

diretoria da Serra Alta de Minas, é a de utilizar a antiga sala de galões para alocar o novo 

maquinário, que pretendem adquirir em um futuro próximo, para as garrafas plásticas, 

que seriam equipamentos para engarrafar, rotular, sulcar – entre outros – tais vasilhames, 

reduzindo os custos com os fornecedores atuais das garrafas plásticas, que realizam as 

atividades de rotulação e molde das mesmas, entregando-as já prontas para serem 

engarrafadas. 

O mercado oferece diferentes designs para atender esta demanda. Uma solução 

viável para a Serra Alta de Minas seria a instalação de divisórias industriais, que seriam 
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utilizadas para delimitar o espaço proposto para o estoque sem que sejam necessárias 

obras ou mudanças na estrutura do galpão. Um exemplo disponível no mercado pode ser 

observado na Figura 17: 

Figura 17 - Exemplo de divisória industrial 

 

Fonte: metalsul.eng.br 

 

Assim, para o projeto do estoque, empresas foram consultadas a fim de se 

identificar preços médios desde produto, e como resultado, constatou-se que os preços, 

em média, são de R$100,0/m², e projetos têm a liberdade de conter diferentes portas, telas, 

chapas, portões e alturas variadas. O produto, normalmente, é composto por aço, recebem 

acabamentos químicos e pintura protetivos. Para atender a empresa, não há necessidade 

de se fazer divisórias da altura do galpão, visto que o mesmo possui 6,5m, e sim da altura 

padrão comercializada, que é de 2,4m. Assim, com comprimento de, aproximadamente, 

20m, temos o seguinte cálculo para a área a ser comprada: 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑂𝑛𝑑𝑒, 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜, 𝑒𝑚 𝑚2; 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎, 𝑒𝑚 𝑚; 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎, 𝑒𝑚 ; 

𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚, 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎 = 2,4 × 20 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎 = 48𝑚² 
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Para estimar o valor do projeto, sem contar os preços de frete e instalação – que 

variam de acordo com a empresa contratada – tem-se: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 

𝑂𝑛𝑑𝑒, 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜, 𝑒𝑚 𝑅$; 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟, 𝑒𝑚 𝑚2; 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 = 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚2, 𝑒𝑚 𝑅$; 

𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚, 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎 = 48 × 100 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎 = 𝑅$ 4800,0 

 

Com isso, para executar esta proposta, a Serra Alta de Minas deve investir, 

aproximadamente R$ 4800,0, com valores também podendo sofrer alterações conforme 

características específicas para o projeto sejam solicitadas, como: portas corrediças, telas, 

entre outras. Os responsáveis pela implementação desta proposta também seriam os 

próprios gestores da empresa, cabendo a eles a decisão da viabilidade ou não desta ação 

estratégica, e a contratação da empresa a realizar o serviço. 

Neste novo formato físico do galpão, o estoque seria alocado totalmente em um 

único local, com entrada monitorada, possibilitando maior controle e organização do 

mesmo, amenizando os problemas de retirada não contabilizada e consequentes impactos 

decorrentes na gestão dele. Ainda sobre o estoque, o problema da movimentação dos 

vasilhames pelo galpão acontecia pois os frascos eram depositados ao longo da fábrica, 

sendo movimentados por longas distâncias, o que poderia ocasionar danos tanto nos 

vasilhames quanto na saúde dos funcionários envolvidos, já que em vezes eram 

transportados manualmente, sem a utilização da empilhadeira. Porém, com um local 

específico para destinar os fardos de garrafas plásticas e os galões, estes impactos seriam 

minimizados, visto que as distâncias percorridas seriam padronizadas e com a devida 

organização dos trabalhos, a empilhadeira seria suficiente para movimentar o estoque. 

Por fim, esta proposta também poderia auxiliar a solucionar ou amenizar o gargalo 

existente na produção. Com a ordenação do estoque, os galões podem ser arranjados de 

forma a serem acessados com facilidade, em que os mais novos e aptos a serem enchidos 
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possam ser selecionados previamente, e antecipando o momento da vinda dos caminhões 

que trazem galões vazios, – a chegada dos mesmos passaria a ser monitorada - a 

higienização adequada seria iniciada antes, para que quando os caminhões chegassem, o 

envase possa ser iniciado imediatamente para usufruir e otimizar o potencial do 

maquinário da empresa. 

A próxima fraqueza diagnosticada foi a da incidência de sol no local, e, entre as 

soluções pensadas para amenizar este fato, o projeto de uma espécie de toldo ou cortina 

retráteis na cobertura da varanda e que cobriria a frente da mesma se mostrou o mais 

adequado e viável. No entanto, para elaborar esta ação, um projeto específico teria que 

ser planejado com empresas do ramo. Para uma aproximação de custos desta operação, a 

área da frente da varanda foi calculada, conforme a metragem fornecida pela diretoria da 

Serra Alta de Minas: 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑜 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 × 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎 

𝑂𝑛𝑑𝑒, 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑎 = 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑜, 𝑒𝑚 𝑚²; 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎 à 𝑐𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑚𝑎 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠; 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎 = 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑚 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠; 

𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚, 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑜 = 5 × 25 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑜 = 125𝑚² 

  

Com os cálculos feitos, obteve-se o resultado da área necessária para o toldo e foi 

possível aproximar o cálculo de um projeto de toldo retrátil com cerca de 125m², a fim 

de cobrir a frente da varanda. Diversas empresas fornecem tal tipo de serviço, com 

diferentes abordagens de precificação, com valores, em média, de R$90,0/m², fora custos 

de frete e instalação. Assim, o projeto com 125m² seria, aproximadamente: 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑜 × 𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 

𝑂𝑛𝑑𝑒, 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜, 𝑒𝑚 𝑅$; 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑜 = 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑜𝑠 𝑐á𝑙𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑜 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑠á𝑟𝑖𝑜, 𝑒𝑚 𝑚2; 
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𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡á𝑟𝑖𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚é𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑚2𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑜; 

𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚, 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 = 125 × 90 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡𝑜 = 𝑅$11250,0 

 

Com os cálculos, obteve-se o valor de R$11250,0, que seria aproximadamente o 

custo do toldo para a varanda, no entanto, para o preço final do projeto, os custos de frete 

e instalação seriam adicionados, variando conforme a empresa contratada. Os 

responsáveis pela implementação desta proposta também seriam os próprios gestores da 

empresa, cabendo a eles a decisão da viabilidade ou não desta ação estratégica, e a 

contratação da empresa a realizar o serviço. 

Portanto, com as ações estratégicas propostas para a Serra Alta de Minas, este 

planejamento estratégico propõe soluções que visam atender, levando em consideração 

os custos de implementação, procurando alternativas mais viáveis, as principais fraquezas 

detectadas pelas análises realizadas ao longo deste projeto, e caso a diretoria opte por 

executar todas as propostas, a organização deverá investir, aproximadamente: 

 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 = ∑ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 

𝑂𝑛𝑑𝑒, 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜, 𝑒𝑚 𝑅$; 

∑ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 = 𝑆𝑜𝑚𝑎𝑡ó𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎çã𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎, 𝑒𝑚 𝑅$; 

𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚, 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠ó𝑟𝑖𝑎 + 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑙𝑑𝑜 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 = 𝑅$ 9000,0 + 𝑅$ 4800,0 + 𝑅$ 11250,0 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑎çõ𝑒𝑠 = 𝑅$ 25050,0 

 

Deste modo, para executar as propostas elaboradas para a Serra Alta de Minas, 

colocando em execução as ações estratégicas determinadas neste planejamento 

estratégico, o investimento necessário para a Serra Alta de Minas é o de aproximadamente 

R$ 25050,00, salvo considerações de que custos de instalação e frete para o toldo e para 

a divisória industrial não foram contabilizados, podendo aumentar os custos totais de 
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implementação do projeto. Vale ressaltar que as outras propostas não requerem um 

investimento direto, dependendo de reorganizações de espaço e trabalho. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Quanto ao objetivo inicial, acredita-se que este planejamento estratégico será 

benéfico à empresa, pois fornece análises e estudos que não haviam sido feitos antes por 

ela, trazendo diagnósticos sobre a própria, sobre os ambientes organizacionais, sobre as 

oportunidades e forças da mesma – entre outros estudos realizados – e propõe objetivos 

e metas estratégicas a serem alcançadas, bem como um conjunto com ações estratégicas 

propostas, visando que a mesma possa continuar prosperando e ganhando espaço no 

mercado regional, bem como servindo de base para um desenvolvimento adequado, com 

sugestões de melhoria e minimização das fraquezas encontradas. 

Pôde-se observar que embora haja uma preocupação com a segurança e 

sinalização dentro do galpão, há situações que prejudicam a produtividade da empresa e 

outras que podem trazer danos à saúde dos colaboradores, como os problemas de ser 

necessário inspecionar cada galão e em seguida os limpar, o sol incidente na varanda 

externa, e também o caso do estoque disposto inadequadamente ao longo da fábrica. Tais 

fatos foram identificados e soluções foram propostas a fim de eliminar ou minimizar tais 

impactos para a Serra Alta de Minas. 

Os ganhos pessoais oriundos do desenvolvimento do estudo aplicado à 

organização foram inúmeros. Foi possível vivenciar o cotidiano de uma fábrica, 

conhecendo e acompanhando os processos produtivos, os hábitos dos colaboradores, a 

rotina de trabalho e a cadeia logística envolvendo a Serra Alta de Minas. Tais experiências 

foram exploradas com intensidade, pois a permissão dada pelos proprietários 

proporcionou participar das operações ativamente e a aspiração de ajudar um 

empreendimento novo da família foram combustíveis para este estudo. 

Por fim, este projeto é recomendado a estudantes que queiram realizar pesquisas 

semelhantes sobre planejamento estratégico em empresas de pequeno e médio porte, além 

de servir de modelo para organizações que queiram implementar análises equivalentes, 

bem como servir de referência para estudos acadêmicos acerca deste tema. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I 

 

Entrevista com funcionários da Serra Alta de Minas 

 

1- Que nota daria à Serra Alta de Minas? 

2- Do que mais gosta na empresa? (Salário, benefícios, ambiente de trabalho, 

etc.) 

3- Do que não gosta? 

4- Teria sugestões para dar à empresa?  

 

Anexo II 

 

Entrevista com um dos donos da Serra Alta de Minas 

 

1- O que considera como diferencial, pontos fortes, da empresa? 

2- O que considera como fraquezas? 

3- Como imagina a empresa daqui 5 anos? 

4- Pretende atender outras cidades do estado de Minas Gerais? E outras regiões? 

5- Qual é o principal perfil de cliente da Serra Alta de Minas? 

6- Quem são seus maiores concorrentes? 

7- Por que passaram a produzir garrafas plásticas?  

8- A Serra Alta de Minas possui problemas com fornecedores? 

 

 


