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RESUMO

Tanto nas pequenas quanto nas grandes empresas, a falta do marketing e de suas
atividades pode ocasionar em perdas de mercado e de clientes potenciais levando à
estagnação. A finalidade de tal estudo é devido ao interesse em entender mais sobre as
pequenas empresas da cidade, que empregam a maioria dos trabalhadores. O objetivo é
conhecer sua realidade em relação ao marketing e compreender porque as micro e pequenas
empresas encontram dificuldade para desenvolver a área e entender suas particularidades.
Para a elaboração deste trabalho foi realizado um estudo em uma empresa de pequeno porte
situada na cidade de Volta Redonda durante três meses. Como método para coleta de dados,
foram realizadas duas entrevistas. E mostrada no referencial teórico a definição de marketing,
marketing de negócio para negócio, o comportamento das empresas ao comprar e vender e a
gestão na pequena empresa. A falta de conhecimento sobre marketing e a não
disponibilização de recursos para sua implantação são fatores encontrados como resultado. Os
desafios encontrados pelos gerentes e fundadores de empresas pequenas norteiam a pesquisa
realizada para a conclusão desse material. Conclui-se que há a percepção por parte dos
empresários de que o marketing é primordial para o sucesso da organização, porém as
barreiras são muitas e é constante o desejo de superá-las.

Palavras-chave: Marketing, particularidades e pequena empresa.



ABSTRACT

Both in smaII as in large companies, the lack of marketing and its activities may resuIt
in Ioss of market and potential customers Ieading to stagnation. The purpose of this study is
due to the interest in understanding more about the smalI businesses in town, which employ
the majority of workers. The objective is to understand their reality in relation to marketing
and understand why micro and small enterprises find it difficult to develop the area and
understand its peculiarities. To prepare this paper we present a study on a small business in
the city of Volta Redonda for three months. As a method for data collection were two
interviews. It is shown on the theoretical definition of marketing, business to business,
corporate behavior when buying and selIing and management in small business. The lack of
knowledge about marketing and the unavailability of resources for its implementation factors
are found as a result. The challenges faced by managers and founders of small businesses
drive the research for the completion ofthis supply. We conclude that there is a perception by
entrepreneurs that marketing is paramount to the success of the organization, but the barriers
are many and constant is the desire to overcome them.

Keywords: Marketing, particularities and small business.
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1. Introdução

As micro e pequenas empresas, caracterizadas por possuir um número menor de funcionários

e ter pequeno porte financeiro, são responsáveis pela maioria da contratação de mão de obra

no país, daí sendo demasiado importantes para o desenvolvimento do mesmo. Possuem ainda,

participação significativa no PIB e muitas vezes não são reconhecidas com tal importância.

O total de microempreendedores (Em: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>. Acessoem:

02 abril 2013.) formalizado por estado é apresentado na tabela 1, em que o estado do Rio de

Janeiro apresenta aproximadamente 326 mil em um total de aproximadamente 2 milhões em

todo o país.
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Tabela 1: Total de microempreendedores por estado.

Total 0p1an1es

/J..e 8 ..996

.A.L 35.310

AM 28.771

AP 1.741

B.A, 192.223

E 82.622

DF 50.511

ES 68.822

O 98.287

Mp, 7.6'37

~J 273.527

M·.. 4~.736'-

MT 52.490

PA 73.200

PB 36.708

PE 90.28-

PI 23.203

PR 136.121

R.J "Q6.~22

RN ~7.04~

RO 21.1"~

RR 5.790

RS 151.7'71.5

se 87.609

~E 19.13~

SP 644.0

TO 1.774

Total Optantes 2.653.621

Fonte: Portal do Empreendedor.

o município de Volta Redonda possui cerca de 4 mil microempreendedores, conforme é

mostrado na tabela 2.

Tabela 2: Total de microempreendedores no município de Volta Redonda.

Município •
"J LTARE .012

12lot IGer I

Fonte: Portal do Empreendedor.
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A tabela 3 apresenta uma comparação da forma de atuação em relação a estado e ao
. , .munlclplo.

Tabela 3: Forma de atuação em comparação ao município e ao estado.

t~o.MEl
~ -

,o Q 100~~ 5.841

E abelecímerdo fixo O 48'" 4&, 7•...."''0 2.611• ,
Porta ~ Porta, po

,
rnbul. nt (. O.31°~ 1.711o· tTlOV I OIJ por

Em local fixo, fora da loj 0,09% 885% 517I

Internet o,e % ;3 ~ 8-'J, iI!- -
Televenda 0,04% ....R2~ 223, IJ f!f

orreio 0,00 J
2 ,-,só 167,a .~

~A'quina utornMic, 0,01 *' 1,15% 67

Fonte: Portal do Empreendedor.

Na tabela 4 é informado o total de microempreendedores por faixa etária.

Tabela 4: Microempreendedores por faixa etária.

FaiKa E1ãria

18-20 64

21-30 1.00&

31-40 1.425

41-50 1.082

51-60 621

61-70 170

Acirna de 70 33

Tot I

Fonte: Portal do Empreendedor.

Atualmente, e cada vez mais, essas empresas têm se conscientizado da necessidade de mudar,

melhorando seus processos, produtos e serviços para conquistar uma vantagem competitiva.

Tem-se observado que o marketing e suas atividades tomaram-se primordial para qualquer

empresa, fazendo com que ela se mantenha ativa no mercado. As pequenas empresas

enfrentam dificuldades para a criação de um setor de marketing e para a realização efetiva das
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atividades da área. Mesmo com as barreiras existentes os microempresários têm p.ercebido a

importância de se investir em ações de marketing.

Investigar quais são as barreiras enfrentadas na gestão de marketing, como a situação é

administrada, muitas vezes por profissionais não qualificados e sem estudo na área, e o grau

de interesse em mudar o cenário atual motiva o desenvolvimento do trabalho proposto.

Tal investigação foi conduzida observando as atividades diárias de uma empresa de pequeno

porte, entrevistando seu fundador e a sua responsável administrativa, pessoas estas que

possuem históricos diferentes e cognições muitas vezes opostas, mas que lutam diariamente

por um mesmo objetivo: manter a .empresa no mercado e investir sempre em seu crescimento.

O que é descrito neste trabalho é a maneira como os empresários utilizam o marketing, o que

entendem sobre ele, as barreiras encontradas e o desejo de realizar mudanças para alcançar os

objetivos estratégicos comparando com o que a literatura diz a respeito das empresas de

pequeno porte e o marketing desenvolvido por elas.

Através das definições teóricas como o próprio marketing, o marketing business to business,

mercados organizacionais e comportamento, divulgação, gestão e administração estratégica da

pequena empresa forma-se uma comparação do que é vivido na prática pela empresa citada.

Comparação evidenciada através da teoria apresentada e do estudo de caso realizado.

Como funcionária da empresa, observo a necessidade de um profissional que possua

conhecimento na área de marketing e que desenvolva suas atividades. Por possuir clientes

significativos e estar em evidente crescimento o marketing pode ser o diferencial.

1.1. Problema de pesquisa

A falta do marketing e de suas atividades em uma empresa pode acarretar em perdas de

mercado e de clientes potenciais levando à estagnação? Essa estagnação pode ser mais

significativa para as micro e pequenas empresas?

Pretende-se discutir com o trabalho ora proposto como uma pequena empresa tem pensado

sobre sua realidade em relação ao marketing, quais os cuidados a serem tomados e as reais

necessidades, como tem enfrentado as barreiras existentes e quais os meios utilizados quando

não possuem recursos para investir na área.
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1.2. Objetivos

o trabalho tem por objetivo descrever as motivações e limitações de uma empresa de pequeno

porte na adoção de estratégias de marketing.

Para isso, foram estabelecidos os seguintes objetivos:

~ Pesquisar na teoria e na prática como o marketing é exercido por empres.as de pequeno

porte;

~ Identificar e analisar uma empresa de pequeno porte na região;

~ Apresentar um estudo de caso de uma microempresa específica da cidade de Volta

Redonda, detalhando o que é entendido sobre o marketing, quais as atividades de

marketing, mesmo que indiretamente, são realizadas por ela, como se tem lidado com

os clientes, quais as pretensões futuras para a área, as barreiras e as oportunidades

existentes.
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2. Revisão teórica

2.1. Definição de marketing

Segundo Kotler (1998) marketing é um processo social e gerencial em que indivíduos ou

grupos adquirem o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de

valor com outros.

"Marketing é a arte planejada de conquistar, encantar e manter o cliente" (COSTA 1998).

De acordo com Kotler e Keller (2006) as mais importantes ferramentas de marketing, que

podem auxiliar no planejamento são os 4 Ps, definidos também como mix de marketing e

composto de marketing. O composto produto é definido como o que pode ser oferecido a um

mercado a fim de satisfazer suas necessidades. O composto promoção é a comunicação com o

cliente através de propaganda, promoção de vendas, venda pessoal e relações públicas. O

composto preço é o único que produz receita podendo definir estratégias de sobrevivência,

maximização do lucro e participação de mercado. O composto praça é o canal pelo qual o
,

produto, recursos ou informações passam de produtores a consumidores. E também entendido

como a combinação de agentes desde o vendedor inicial até o consumidor final.

2.2. Marketing Business to Business

De acordo com Cobra (2009) a atividade business to business é a venda de negócio para

negócio, sem envolver o consumidor final e é relativamente recente. Com o desenvolvimento

econômico do país o marketing de negócios tomou-se importante, pois quando o mercado era

omente comprador não havia a necessidade de fazer marketing.

Quando começaram a surgir exce4entes da produção em larga escala foi necessário realizar

e for o d e das para colocar as sobras no mercado, assim gerou-se a necessidade de

· d i ando de ser conduzida pelas ondas do mer ado e _ed do
• A •
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levaram um tempo para sentir a necessidade de administrar essa demanda e esse foi o grande

desafio do marketing industrial. O autor afirma "hoje, o uso é crescente de estratégias de

marketing para agregar valor aos produtos e serviços do business to business" (COBRA,

2009).

Cobra (2009) apresenta quatro grandes categorias em que é dividido o setor de negócios: i) o

mercado comercial, que consiste em incorporar todos os indivíduos e empresas que contraem

bens e serviços para serem usados na produção de outros bens e serviços; ii) o mercado

industrial, que se constitui de varejistas e atacadistas que compram produtos industriais para

revender a outros fabricantes de produtos industriais; iii) o mercado de organizações

governamentais, que é formado por órgãos do governo que compram produtos e serviços para

serem utilizados em suas atividades; e iv) por último, o mercado de instituições, que é

formado por instituições com ou sem fins lucrativos, de caráter público ou privado, que

compram de tudo.

O autor diz que administrar a cadeia de suprimentos para produtos industriais envolve criação,

produção, armazenagem e entrega de bens e serviços. Dependendo da natureza do bem a

cadeia pode ser mais curta ou mais longa, já que existem diferenças entre a demanda do

consumidor final e a dos negócios, a segunda é derivada, volátil, associativa e agregada à

política de racionalização de estoques, ajustada ao Just-in-time (COBRA, 2009).

No mercado de bens industriais há forte tendência de ocorrer concentração geográfica, pois o

critério de localização é por facilidade de obtenção de matéria-prima. Também tem como

característica o tamanho, que pode ser variado, ou seja, de pequeno ou grande porte, onde o

número de compradores é elevado. No setor industrial há também padrões de classificação de

acordo com o tipo e natureza do bem industrial que se produz.

Cobra (2009) expõe que há compradores que compram por impulso também no setor

industrial, mas normalmente eles devem seguir normas e procedimentos. Algumas

características da compra industrial podem ser: i) a reciprocidade, onde a empresa fornecedora

também é cliente; ii) o profissional deve conhecer as especificações técnicas de produtos de

compras e para isso deve ser qualificado; iii) deve ser feita uma criteriosa análise de valor do

bem industrial, pois só assim ele pode ser adquirido; e iv) deve ser feita ainda uma análise sob

a óptica do cliente, pois irá permitir que o produto industrial se adéque à realidade do

consumo final..

Finalizando, Cobra (2009) descreve os desafios de mercados governamentais, afirmando que.
devido às licitações é necessário maior conhecimento especializado para vender" Descreve

ainda os desafios dos mercados institucionais, que possuem comportamento de compra
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específico requerendo uma metodologia própria. E por fim os desafios de mercado

internacional, em que é necessário conhecer a cultura de cada país e por isso as negociações

exigem profundo conhecimento de necessidades e hábitos de consumo. O autor diz ainda, que

tanto a venda quanto a publicidade devem ser realizadas de maneira diferenciada na venda

industrial e na venda para o consumidor final.

2.2.1. Marketing organizacional

Segundo Lamb (2004), os relacionamentos comerciais com outras empresas proporcionam

sucesso de igual modo ao relacionamento com os consumidores finais. As alianças, que são

usadas pelo marketing de relacionamento como estratégias de parcerias contínuas com os

clientes, são muito importantes para o futuro das organizações, que não sobrevivem sozinhas.

Lamb (2004) diz que havendo uma aliança estratégica há colaboração entre empresas

comerciais, que passam a se complementar. Apresenta como categoria de clientes os

produtores, que consistem em indivíduos e organizações focados no lucro e que utilizam bens

e serviços para fabricar outros produtos.

Afirma ainda, que no marketing organizacional a intenção de uso é prioritária em relação às

características fisicas dos bens. E assim como o marketing direcionado para os consumidores

finais, a internet tem se tomado trivial no marketing business to business, gerando mercados

mais competitivos e atuando como ferramenta de ampliação de oportunidades.

2.2.2. Mercados organizacionais e mercado de consumo

autor (LAMB 2004) apresenta como diferencial entre os mercados organizacionais e os

rcados de consumo a demanda, que nos organizacionais pode ser: i) derivada quando as

mpresas compram para fabricação de bens de consumo; ii) inelástica, quando a variação no
eço não afeta a demanda pelo produto; iii) conjunta, quando os itens são usados junto ao

oduto final; e iv) flutuante, quando máquinas e instalações são mais instáveis que a

manda. Lamb (2004) explica que o volume de compra nesse tipo de mercado é maior,

porém o número de clientes menor, a localização dos compradores concentrada e os clientes

em menor número, a estrutura de distribuição é também concentrada com canais de

distribuição diretos e processo de compra mais formal sendo feito por profissionais e

envolvendo mais pessoas, as negociações são mais complexas, há reciprocidade e a estratégia

de venda baseia-se no contato pessoal.
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Dependendo do uso, os produtos para o mercado organizacional podem ser categorizados

como: i) equipamentos especiais, que são bens de capital; ii) equipamentos acessórios, que

possuem menor valor e vida útil; iii) matérias-primas, produtos naturais ou agrícolas; iv)

materiais processados" usados diretamente na fabricação; v) suprimentos, itens consumíveis e

que não se tomam parte do produto final; vi) serviços comerciais, itens de despesa que não se

tomam parte do produto final; e vii) partes componentes, que são itens terminados, que ao se

tomarem parte de outros produtos necessitam de pouco processamento e após esse processo

conservam sua identidade. Observa-se dois tipos de mercado, uma vez que essas partes se

desgastam facilmente e são trocadas diversas vezes durante a vida do produto final, o que

fabrica equipamentos originais e o de reposição. Organizações e indivíduos compõem o

mercado de reposição adquirindo novas partes para substituir as desgastadas e utilizam a

mesma marca do fabricante por se manter a identidade.

2.2.3. Comportamento de Compra das empresa

Lamb (2004) apresenta que os compradores empresariais possuem comportamento de compra

divergente dos consumidores, comportamento este que abrange os centros de compras

incluindo todas as pessoas envolvidas no processo de decisão de compra. Identificar os

integrantes destes centros e se adaptar aos seus critérios de avaliação são estratégias de venda

geralmente utilizadas. Emprega-se os critérios qualidade, serviço e preço para avaliar

fornecedores e produtos.

Fabricar ou comprar de fornecedores externos é uma decisão que cabe a maioria das

empresas, quando a opção escolhida é comprar significa adquirir um produto pela primeira

vez e representa uma oportunidade aos novos fornecedores. Pode ocorrer também a Recompra

Modificada, que consiste em realizar alterações no bem ou serviço original e o processo

demora menos que a nova compra. Existe, ainda, a Recompra Direta, em que o comprador

solicita os mesmos produtos ou erviços baseado em negociações anteriores sem procurar por

novos fornecedores.

2.3. Marketing e divulgação da pequena empre a

Chinem (2001) define que as pequenas empresas não dispõem de recursos que permitem a

divulgação de seus serviços pelos mesmos métodos das empresas maiores, mas em

contrapartida compensa-se com a proximidade do cliente, o contato direto e o olho no olho.
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Estando perto elas conhecem as necessidades de seus clientes e conseguem tirar lições da

experiência e rapidamente aplicá-las. Mas, mesmo com a proximidade entre as empresas de

pequeno porte e os clientes torna-se primordial a elaboração de um planejamento, já que um

planejamento profissional de marketing é essencial para fixar objetivos, definir estratégias de

preços e vendas, controlar orçamentos e evitar improvisos.

Pouco se é falado sobre marketing para micro e pequenas empresas e quando encontramos

livros que falam no assunto, os autores afirmam que os pequenos e microempresários não

precisam se preocupar com outros meios de comunicação que não seja a publicidade, como

notícias de jornais, rádio, TV, revistas e demais meios eletrônicos, já que está fora do alcance

financeiro de seu público (CHINEM, 2001)"

Chinem (2001) expõe que as pequenas e microempresas proporcionam grandes negócios e

representam 50% dos estabelecimentos comerciais, 67% da mão de obra do país e respondem

por 30% do PIB. Devido a importância apresentada pelos números anteriores, imagina-se que

haveria grande número de publicações dirigidas a esse público, mas não é o que acontece,

pois não se encontra muita literatura direcionada a esse segmento, sobretudo disponível no

mercado. Isso dificulta, em parte, o desenvolvimento de áreas como o marketing em empresas

de pequeno porte.

O autor (CHINEM 2001) atribui à comunicação bem feita o sucesso da empresa de pequeno

porte. Chinem (2001) afirma que "a chave do sucesso não é apenas investir em publicidade ",

chamando os gastos envolvidos nesse processo de investimentos. Criar, desenvolver e

aperfeiçoar o conceito de credibilidade é um desafio para as empresas e sua imagem

institucional garante seu progresso e desenvolvimento.

As empresas precisam ocupar bem seu lugar e fazer melhor que os outros além de não

poderem almejar ser invisíveis. Como requisito à sobrevivência da empresa, Chinem (2001)

afirma que é necessário comunicar-se bem, sobretudo num momento em que os negócios

realizados pela internet alteram significativamente o marketing das empresas.

Chinem (2001) apresenta as feiras de negócios como um importante instrumento de marketing

para as empresas de pequeno porte, por tratar-se de uma ferramenta que permite ampliar os

contatos comerciais. O autor afirma que o principal obstáculo é o alto investimento para

participar dos eventos, que somado aos gastos com divulgação podem representar custos

elevados em razão da capacidade de investimento das pequenas empresas. Ele orienta ainda

que é imprescindível a utilização de cartões de visita e a montagem de um cadastro de

potenciais clientes e parceiros de negócio. Outro obstáculo encontrado pelos pequenos
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empresários é a necessidade de recuperar rapidamente o dinheiro investido, sendo que neste

caso é preciso ter paciência.

Chinem (2001) reafirma que para atrair clientes é importante se comunicar com eficiência

sendo isso a chave para negócios promissores e um dos maiores desafios para o empresário. A

engrenagem é a informação, aspecto essencial na construção do posicionamento, ou seja,

percepção dos aspectos positivos pelo público-alvo fortalece sua imagem, e isso só é possível

a um bom trabalho de comunicação de marketing. A chave para o sucesso de uma empresa é a

publicidade, um dos recursos da comunicação que pode incrementar as vendas, ampliar a

produtividade, reduzir custos e responder rapidamente às transformação do mercado.

2.3.1. Efeito boca a boca

o boca a boca é apresentado por Chinem (2001) como sendo a divulgação informal e

espontânea que alguém faz, de um produto ou serviço, para outras pessoas. Ele questiona se

nos dias atuais esse tipo de propaganda é coerente, pois temos uma massificação da mídia

impressa e eletrônica, e se é provável uma influência sobre o boca a boca. Como resposta

tem-se que o meio se transformou numa técnica que pode ser gerenciada pelo anunciante e faz

sentido sua utilização na medida em que a propaganda convencional perde seus espaços em

razão da massificação a que os consumidores estão submetidos. Segundo Chinem (2001),

especialistas afirmam que o boca a boca pode ser mais eficiente que os comerciais na TV.

No business to business o boca a boca é importante, pois gera maior aproximação e

credibilidade entre as empresas.

2.3.2. Marketing direto

Marketing é o processo de colocar produtos e serviços no mercado. O marketing direto está

associado à unidade familiar.
,
E definido por Chinem (2001) como o processo em que a empresa estabelece uma

comunicação direta e personalizada com o cliente, com o propósito de colocar diretamente,

sem intermediários, seus produtos e serviços em um determinado mercado. Afirma ainda

Chinem (2001) que "o marketing direto bem utilizado promove um salto qualitativo no

desempenho da empresa". O marketing direto tem tomado o espaço do marketing de massa,

que envolve custos que não trazem mais os mesmos benefícios para a empresa e não tem o

mesmo retomo de alguns anos atrás.
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o autor infonna que programas específicos e empresas especialistas em gerenciar websites

contribuem para uma disputa entre as pequenas e médias empresas, em igualdade, pelo

mercado da rede mundial. Outro fator em que se tomaram iguais os pequenos, médios e

microempresários em relação aos grandes empresários no mundo virtual é a não necessidade

de altos investimentos, pois muitas vezes a imaginação é mais preciosa do que o capital no

comércio eletrônico.

Conclui o autor que há vários caminhos para se estar na mídia e expor-se. Tudo pode ser

conquistado, mesmo com diversos desafios e caminhos emaranhados. HNão há milagres nem

fórmulas quando o assunto é comunicação ", afirma concluindo Chinem (2001).

Assim como o boca a boca, o marketing direto gera a aproximação e menor formalidade com

o cliente no business to business.

2.4. Particularidades de gestão na pequena empresa

De acordo com Sousa (2008), independente do tamanho da empresa os princípios da

administração e os problemas básicos são os mesmos, porém cada tipo de empresa necessita

de uma estrutura administrativa específica, pois possuem problemas e deficiências típicas.

A estrutura é uma das particularidades, pelo fato de ser, em boa parte dos casos, familiar,

acarretando numa gestão não profissionalizada em função de proteções parentescas, que

levam à ocupação de um cargo por alguém incompetente. Atitudes assim desestimulam os

funcionários que não fazem parte da família, dificultando a implementação da administração

que de fato precisam. Outra particularidade diz respeito ao comportamento do dirigente, que

define como é a administração do negócio, os procedimentos, a tomada de decisão, o estilo de

liderança e a forma de se relacionar, que no caso a empresa dirigida por seu fundador o

negócio acaba sendo desenvolvido segundo seus valores, crenças e estilo pessoal. Há, nesse

caso, o conservadorismo, o individualismo, a informalidade no relacionamento e dos meios

administrativos. A delegação de poder é um ponto fraco nesse contexto, pois o dirigente

procura proteger o negócio, pois conhece mais da empresa, já que foi ele que a organizou. O

tempo se torna o recurso mais e casso do dirigente, pois executa diversas atividades além de

gerenciar propriamente o negócio. Além disso, o crescimento da empresa toma-se dependente

do espírito empreendedor de seus proprietários-dirigentes. A tecnologia torna-se cada vez um

fator vital nas operações das pequenas empresas, mas, como uma particularidade desse

segment~, há pouco investimento em pesquisa e desenvolvimento, a produção restringe-se à

inovação incrementai e essas empresas utilizam tecnologia simples.



o planejamento estratégico é outro aspecto das particularidades do pequeno negócio~ o

(2008) considera que as dificuldades da pequena empresa quanto ao planejamento e a

formulação de estratégias está totalmente relacionada à estrutura, tamanho, cultura

limitações de recursos. O conhecimento do ambiente interno e externo conduzido de forma

superficial, contribuindo pouco para orientar a identificação das oportunidades e ameaç

pontos fortes e fracos da empresa. O autor expõe ainda que devido a preocupação do dirigen

com a sobrevivência da organização não se percebe as ameaças e as oportunidades d

mercado, o foco está no produto e não no cliente e a gestão financeira é fraca, deixando a

organização exposta a crises.

As particularidades que envolvem as empresas de pequeno porte no quesito estratégia

marketing são as seguintes: i) Dificuldade de realização de pesquisas de marketing em funça

da falta de recursos e pouco conhecimento técnico. O que essas empresas comumente fazem '

coletar dados informalmente ou utilizar informações de segunda mão; ii) a segmentaçao

baseada na percepção do gestor e não na avaliação criteriosa dos segmentos, o que leva es

empresas a atuar junto a segmentos de mercado não planejados, podendo entrar em out

segmento, em função da visão oportunista do dirigente; iii) as estratégias de preços q

desconsideram a percepção dos consumidores quanto aos benefícios dos produtos ofertado .

2.5. Administração estratégica nas pequenas empresas

De acordo com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (2007) e tabela 5, microemp

(ME) é pessoa jurídica que aufere, em cada ano-calendário, receita bruta igualou inferio

R$ 240 mil e empresa de pequeno porte (EPP) é a que aufere receita bruta superior a R$

mil e igualou inferior a R$ 2,4 milhões.
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Tabela 5: Classificação das empresas quanto ao porte
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Fonte: Pereira e Sousa (2009, p.2)

Na visão de Schumacher e Filho (2011) a resistência a novas idéias estruturais é observada

principalmente no cenário das pequenas empresas devido à falta de planejamento e da forma

como nasceram e se colocaram no mercado. Essas empresas cresceram sem tempo e sem

dinheiro para se organizar e adquirir conhecimento e como conseqüência tomam decisões d

forma reativa às mudanças ocorridas no ambiente, uma vez que deveriam se antecipar a ess

mudanças. Os autores afirmam ainda que "a estratégia é necessária em qualquer empre

independente do porte" (SCHUMACHER E FILHO, 2011).

Nas pequenas empresas é preciso ter noção clara do segmento de mercado que atendem, par

assim se diferenciar dos concorrentes, o que torna as estratégias mais importantes ..

No entanto, as pequenas empresas, em sua maioria, focam no produto e não no mer'-JLLIo.JL'\LJI
•deixando muitas vezes os clientes insatisfeitos, pois eles buscam bens e serviços

adequados às suas necessidades. Se as empresas não conseguem ouvir seus clie

dificilmente conseguirão entregar a eles uma proposta de valor que os satisfaça plename

Schumacher e Filho (2011) afirmam que um fator crítico no processo de gestão das pe

empresas é a ausência de uma visão de médio e longo prazo, gerando situações em

atuação gerencial se toma improvisada, levando a riscos de se cometer graves equ' "I~""'-:.o

Como passos a serem seguidos pela pequena empresa Schumacher e Filho (2011) apr

o planejamento, que pode ser formal ou informal no qual se usa ou não uma me
,

específica. E necessário realizar análises externas e internas para se ter uma ad . · l\o:L'I_~
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estratégica, que é foco do planejamento. O planejamento no nível estratégico considera a

empresa como um todo, no tático envolve partes de uma empresa e o operacional é uma

subdivisão do tático em quantas partes forem necessárias.
\

Para o planejamento o primeiro passo é compreender o ambiente e assim identificar e optar

por uma alternativa estratégica. Afirmam ainda que o planejamento é interdependente e

conduz a empresa para uma situação futura desejada. Seu processo começa pela fixação dos

objetivos a serem alcançados e que nortearam o planejamento estratégico, após esta etapa é
,

feita a análise de viabilidade de determinada decisão e parte para a implementação. E

indispensável o uso do planejamento estratégico para as empresas que buscam crescimento e

desenvolvimento sustentável e pode-se afirmar que o planejamento busca no mercado

lucratividade e crescimento. "O planejamento é umas das poucas ferramentas que o

administrador pode usar para melhorar sua gestão" (SCHUMACHER E FILHO, 2011).
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3. Metodologia

Empregou-se a metodologia do estudo de caso, que consiste em um método de abordagem de

investigação em ciências sociais. Nesta metodologia utiliza-se um ou mais métodos

quantitativos para recolher informações não seguindo uma linha rígida de investigação.

Consiste no estudo com uma pessoa, um grupo de pessoas, uma instituição etc. (YIN, 2005).

As informações apresentadas neste estudo foram coletadas através da Entrevista em

Profundidade Semi Estruturada, realizada com o Diretor Presidente dono da empresa e sua

filha a Gerente Administrativa Financeiro. Em uma entrevista semi estruturada foi elaborado

um questionário, em anexo 1,com as principais perguntas a serem realizadas, em anexo .

porém durante o decorrer da entrevista podem surgir novas perguntas e é o desenvolvimento

que determina o curso tomado pela entrevista. Procurou-se identificar o que os diretore

entendem que seja o marketing e suas atividades, a possibilidade de implantação ou a

existência de um setor de marketing ou de um profissional da área ou a execução, mesmo qu

indireta, de atividades de marketing. No caso da não existência de tais fatores procuro -

entender os reais motivos e razões para a falta de estruturação da atividade de marketing

empresa estudada.
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4. Estudo de Caso - Investigando o marketing.

A empresa, fundada em 1982, é uma empresa de pequeno porte e atua na área de produtos,

serviços de manutenção e montagem eletromecânica industrial e está situada na cidade de

Volta Redonda. Seu fundador possui um perfil empreendedor voltado para produção e vendas.

Desde sua infância mostrou-se focado a vender o que pudesse e além de confeccionar roupas

para bonecas e canecas para vender, consertava guarda-chuvas e realizava outras atividades.

Foi vendedor de lojas no comércio de Volta Redonda, ficou três anos nessa atividade e em

seguida foi trabalhar na empresa CSN, empresa em que trabalhou por dezoito anos. Foi

representante de vendas, vendendo para diversas empresas, entre elas a CSN, porém sentia a

necessidade de um empreendimento seu e através dos contatos gerados anteriormente, decidiu
. , .cnar sua propna empresa ..

A organização se mantém todos esses anos como uma empresa com características de uma

organização familiar. Os filhos do dono e diretor presidente ocupam as diretorias comercial,

de negócios e administrativa financeiro e estão constantemente na busca por conhecimento e

experiências para continuar mantendo a empresa do pai. Mesmo com a idade avançada ele

participa diariamente das atividades da empresa, tomando decisões e trabalhando para o

desenvolvimento da organização.

A empresa é composta por um diretor administrativo, que delega funções ao gerente

administrativo financeiro. Como subordinados a esse gerente encontram-se o vigia, o

motorista, o assistente de apoio, o assistente de serviços gerais, o assistente financeiro, o

assistente pessoal, o supervisor de gestão da qualidade, nível hierárquico acima do assessor de

gestão da qualidade e do técnico de segurança. Não é apresentado no organograma um setor

específico de marketing. A distribuição dos setores da empresa, unidades funcionais e cargos

e a comunicação entre eles é apresentada no organograma da área administrativa a seguir e as

demais em anexo 2:
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Figura 1: Organograma do setor administrativo.

o

Fonte: Apresentação da empresa

De acordo com a apresentação que a empresa faz, toda a organização atua com foco no

cliente.
Figura 2: Organograma circular com foco no cliente.

Fonte: Apresentação da empresa
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Suas principais linhas de produtos são compostas por chaves elétricas, componentes para

pontes rolante, contatores, isoladores, freios eletromagnéticos e outros em quadro anexo 3.

Figura 3: Produtos da Empresa - Chaves elétricas.

Fonte: Apresentação da empresa

Figura 4: Produtos da Empresa - Contatores, Isoladores e freios.

CONTATORES CORRENTE CONTiNUA ISOLADORES

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS

Fonte: Apresentação da empresa
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Figura 5: Produtos da Empresa - Componentes para ponte rolante.
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Fonte: Apresentação da empresa

As principais linhas de serviços são compostas por instalação e parametrização de inversores

e chaves de partida suave, manutenção e/ou reforma de pontes-rolantes, talhas e pórticos,

manutenção e reforma em acionadores em geral, abafadores de arco, bobinas acionadoras e

contatos, manutenção e reforma em carretéis e anéis coletores, manutenção e reparo em freio

eletromagnético, freio eletro-hidráulico e freio à disco, montagem e manutenção industrial,

reforma e repotenciação de CCM's e painéis em geral, revamping ou retrofitting de

disjuntores e contatores de baixa e média tensão, com instalação de sistema eletrônico de

proteção, manutenção e reparo em resistências de carga, de partida, de

terra e etc, manutenção e reparo em transportadores de materiais. Apresentados no quadro

anexo 4, juntamente com as principais obras realizadas em quadro anexo 5. Possui como

clientes empresas como a Arcelor Mittal Belgo e Acesita, Cenibra, Cosipa, CS ,Lanxess,

MRS, Usiminas, Petrobrás, Vale e Votorantim.

Conforme apresentado a seguir, a empresa tem sua sede em Volta Redonda e atua na maioria

das cidades do país.
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Figura 6: Mapa de abrangência da empresa
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Fonte: Apresentação da empresa

Através da entrevista realizada, o diretor presidente afirma que sempre realizou o contato com

seus clientes por meio de telefone, e-mail e realizando visitas pessoalmente, e ele entende que

essas ações são atividades de marketing. Ele afirma ainda que o marketing é a publicidade e

propaganda da empresa, reconhece ser importante desenvolvê-lo estruturadamente e diz:

"Tenho que fazer o marketing sem ter um setor de marketing estruturado, pois tal setor seria

um custo para a empresa". Considera o marketing muito importante, mas reconhece que a

empresa está acomodada devido aos clientes fixos, como o caso da CSN, cliente há muitos

anos. Relaciona uma queda nas vendas a essa acomodação da empresa em relação ao

marketing.

O fundador da empresa diz que é muito difícil a criação de um departamento de marketing na

empresa, pois elevaria seus custos e seria melhor a contratação de uma pessoa experiente na

área para auxiliá-los.

A abordagem ao cliente, que dentro da abordagem do composto de marketing pode ser

considerada o canal de distribuição ou praça, é feita por aproximação, primeiramente por

telefone, pois considera que o cliente dá maior valor a esse tipo de contato, em seguida são

enviados e-mailscommaioresdetalhessobreaempresaeosserviçosprestados..Se

necessário, é feita uma visita na empresa cliente e a aproximação é constante para não se

perder o contato. Afirma que a empresa está iniciando uma nova etapa, fazendo o
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levantamento dos clientes e coletando dados sobre eles para enviar fotos de trabalhos

realizados. Aponta como principais barreiras, que são as dificuldades encontradas, para o

desenvolvimento de ações de marketing a falta de tempo, pois realiza diversas atividades

como visitar obras externas, cuidar da parte técnica e da fábrica, e o cansaço devido à idade.

Além disso, considera corno empecilho a falta de uma pessoa especializada em marketing na

empresa. Afirma ainda que falta mostrar aos antigos clientes todas as atividades que a

empresa realiza, pois alguns contrataram certo tipo de serviço e entendem que a empresa só

realiza esse tipo de serviço, não conhecendo as demais atividades.

O diretor presidente e fundador da empresa, diz que não há um planejamento de marketing na

empresa e que não há um planejamento para se estruturar um setor, mas sim para a

contratação de uma pessoa para auxiliar na área. Diz ainda Ué necessário uma afinidade com
,

a área de marketing, senão não saímos do lugar. E necessário conhecer o cliente ".

No organograma da empresa não é encontrado um setor específico de marketing determinado

pela organização, porém algumas atividades são realizadas indiretamente, ou seja, executadas

por funcionários de outros setores.

A gerente administrativa fmanceiro, filha do Diretor presidente e também entrevistada, é

quem administra a empresa atualmente. Ela possui maior conhecimento gerencial devido a

cursos já realizados e entende que marketing é o planejamento de como fazer um

produto/serviço chegar ao conhecimento do cliente, incentivando-o a adquiri-lo, o que

consiste no produto do mixde marketing. Afirma que a atividade de marketing consiste no

estudo da marca, produto e do mercado que querem atingir, traçando estratégias e metas para

concretizar o processo.

Quadro 1: Atividades de marketing realizadas pela empresa

REALIZADAS

Monitora o ambiente externo;

Avalia as oportunidades e ameaças apresentadas

pelo ambiente externo;

Analisa seu mercado;

Tem clareza sobre o tamanho de seu mercado;

Monitora seus concorrentes diretos;

Faz uma gestão dos fornecedores;

Conhece em profundidade os clientes,_ sobretudos
. . .os prmClpalS;
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Analisa pontos fortes e fracos da empresa;

Conhece seu ponto de equilíbrio;

Analisa indicadores fmanceiros;

Analisa indicadores de desempenho;

Possui missão claramente definida;

Possui objetivos de vendas definidos.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Diz ainda, no que se refere à promoção, que o marketing é responsável pela divulgação do

produto da empresa e ajuda a mantê-la ativa no mercado, destacando-a dos demais

concorrentes. Considera que desenvolver o marketing de forma estruturada é importante e

afirma: "hoje vemos esta necessidade. Após anos tentando divulgar o processo/produto

sozinhos, vimos que sem apoio de profissionais capacitados dentro da metodologia do

marketing não conseguiremos atingir de fato e completamente os segmentos dentro do nosso

campo de atuação". A importância do setor de marketing para a empresa, segundo ela, é

interessante, visto que não conhecem as ferramentas disponíveis, portanto, um profissional da

área fixo na empresa poderá entender o negócio e indicar qual melhor método de divulgação a

seguir ou mesmo contratar.

A gerente afirma ainda, ao contrário do fundador da empresa, que há possibilidade de criação

de um departamento de marketing e que já iniciou o processo de seleção de candidatos para

compor o setor. Segundo ela, a abordagem atual, ou seja, o canal ao cliente é feito por

aproximação e presencialmente através de técnicos comerciais, porém sem uma estratégia

definida.

Novos produtos não são tão comuns no tipo de negócio realizado e não há estratégias definida

para o processo. São desempenhadas atividades de marketing, porém em uma estruturação.

Falta conhecimento das ferramentas, técnicas e habilidades dentro da área que se tornam

barreiras para o desenvolvimento de ações de marketing.. Por último é afirmado que estão

buscando profissionais para iniciar o processo e afirma "Fazemo planejamento, porém sem

metodologia definida". O preço adotado pela empresa não é adotado atra é de pesquisas de

mercado e sim de acordo com cotações e orçamentos realizados anteriormente.

Segue abaixo, de acordo com a entrevista, as atividades de marketing que os entrevistados

consideram realizar:
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5. Conclusão

Inicialmente, sabia-se que a maioria das pequenas e microempresas não dispõe de recursos

para investimento em marketing e pensava-se que, assim como nas médias e grandes

empresas, para alcançar seu mercado potencial e se destacar competitivamente deveriam,

rigorosamente, identificar uma forma de criar um setor estruturado de marketing, com

profissionais especializados na área, pois sem isto elas não conseguiriam alcançar seus

clientes. Mas, com a pesquisa identificou-se que é raro uma empresa pequena conseguir

desenvolver o setor estruturadamente, pois os custos são altos, as funções exercidas são

diversas, encurtando o tempo disponível dos gerentes, que poderia estar sendo aproveitado

para o desenvolvimento e criação do setor, as atividades desempenhadas são múltiplas e elas

conseguem alcançar seus clientes, se quiserem, utilizando outros meios também eficazes e

meios que as grandes empresas não conseguiriam utilizar. Como exemplo desses meios tem-

se o contato direto, através de um relacionamento próximo e pessoal com o cliente, o olho no

olho, que transmite maior confiança. Também se conclui que mesmo sem um setor completo

de marketing as empresas pequenas têm a possibilidade de contratação de, pelo menos, um

profissional da área que possa orientá-la e impulsioná-la.

Quando se fala em pequena empresa pensa-se logo em gerentes sem conhecimento e que

tomam decisões por impulso, porém identificou-se que há uma preocupação e que os gerentes

percebem a falta que o marketing faz e sentem a nece sidade de realizá-Io melhor e com

maior freqüência, além de estarem motivados a lutar contra as barreiras e bucar meios

alternativos para alcançá-lo.

No dia a dia na empresa observa-se a necessidade de um profi sional na área de marketing e a

diferença que um setor estruturado faria em relação aos clientes. Atingi meus objetivos ao

identificar que a pequena empresa estudada não está tão acomodada como se pensava, há a

atenção para o marketing por parte dela e tem-se buscado superar as barreiras citadas

anteriormente, e também se pensa em novas estratégias para alcançar seus clientes, que no

caso são outras empresas. A real necessidade é a falta de recurso, porém as gerências têm



criado novos meios mais acessíveis, realizando elas mesmas o serviço. O que falta também é

tempo disponível para pensar em marketing, mas a real necessidade tem mostrado, que de

alguma forma deve-se superar o fator tempo.
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6. Limitações do trabalho

A limitação para o desenvolvimento deste trabalho é a não existência de muitas publicações

sobre marketing relacionadas às micro e pequenas empresas, ou seja, não se encontra muita

literatura direcionada a esse porte de empresas. Poucos livros no mercado falam do marketing

para o setor.
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7. Proposições para novos estudos

Sugere-se para estudos futuros a busca por outros exemplos de micro e pequenas empresas da

Região Sul Fluminense, com a finalidade de se buscar mais informações sobre a utilização do

marketing e as barreiras para a implantação estruturada da área. Ainda como sugestão, pode-

se propor um planejamento de marketing para tais empresas.
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9. Anexo

Anexo 1

ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE - SEMI ESTRUTURADA

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

ENTREVISTADOS: DIRETOR PRESIDENTE E DIRETORA ADMINISTRATIVO

FINANCEIRO

Importância e clareza do que signific~ atividades de marketing:

1. Na sua concepção, o que é marketing?

2. O que entende por atividades de marketing?

3. Qual a importância do marketing para a empresa?

4. Considera importante desenvolver estruturadamente o marketing?

5. Qual seria a importância de um setor de marketing para a empresa?

6. Haveria condições de criação de um departamento de marketing? (caso a respo

questão seis revele o departamento como importante).

7. Como é feita a abordagem ao cliente pela empresa?

8. Como a empresa conduz o desenvolvimento de novos produtos e a defini

estratégias de preços e de distribuição?

Identificando o marketing na empresa:
,

1. E desempenhada alguma atividade de marketing na empresa? O que a em

como ações de marketing?

2. Quais as dificuldades (principais barreiras) para o desenvolvimento ~~ ,~""",-",_

marketing na empresa?
,

3. A empresa realiza alguma das atividades abaixo (com que freqüência. :

)- Monitora o ambiente externo?
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)- Avalia as oportunidades e ameaças apresentadas pelo ambiente externo?

)- Analisa seu mercado?

)- Tem clareza sobre o tamanho de seu mercado?

)- Possui alguma estratégia de segmentação de mercado?

)- Monitora seus concorrentes diretos?

)- Faz uma gestão dos fornecedores?

)- Conhece em profundidade os clientes, sobretudos os principais?

)- Analisa pontos fortes e fracos da empres.a?

)- Conhece seu ponto de equilíbrio?

)- Analisa indicadores financeiros?

)- Analisa indicadores de desempenho?

)- Investe em pesquisa de mercado?

)- Possui missão claramente definida?

)- Possui objetivos de vendas definidos?

)- Planeja as ações de comunicação de marketing?

)- A responsabilidade pelos resultados de marketing é identificada?

4. Há um planejamento de marketing?

5. SE SIM, Qual a extensão do planejamento de marketing da empresa?

6. Com que freqüência são realizadas reuniões para planejamento de marketing?

7. SE NÃO, há um planejamento para estruturar um setor de marketing?
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Anexo 2
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Anexo 3

Quadro 2: Principais linhas de produtos

~ CHAVE

ÃO, TAl COMO: LIMITE FIM DE CU TO, ALINHAME TO DE
, ~ ,

CO IA: DE VEL, DE EME GE CIA, CE TRIFUGA ,C VE

FACA , C AVE BLI DADAS A DI JU TO ;

~ CO COMOU E PASTILHADEAGOCD,AGW,

AG I, CU ,AGCU;

CO

~ F OMAG TICO •,
~ G UPOD

~ 10LADO DE BAQUELITE;

~ 10LADO DEEP XI;

~ I OLADO DE PREMI •,
EM TVE, OB DE E HO;

~ O COLETORE ;

~ PEÇA I JETADA EMPL TICO •,
-

~ PEÇ ACIO ALIZAÇ O;

TA-ESCOVA;

•

Fonte: Apresentação da empresa

Anexo 4

Quadro 3: Principais linhas de serviços

LINHAS I)E SEI{\'I(~(),

~ I TALAÇÃOEP

PA TID UAVE;

METRIZAÇÃO DE I VERSORE E CHAVE DE



~ MA UTE çÃO -EREFORMA EM ACIO ADORES EM GERAL,

ABAFADORE DE A CO, DOBI AS ACIO ADORAS,CO TATOS, ETC;

~ MA UTE çÃO E REP A -O EM FRE O-ELETROMAG ÉTICO, FREIO

ELET O-HID ÚLICO, FREIO À DISCO;

çÃO E REPAPO EM PARA-RAIO;

çÃO E REPA O EM-RESI TE CIAS DE CARGA, DE PARTIDA,

,ETC;

ÇÃOEREPA

AL;

G" OU " T OFITTI G" DE DISJUNTORES E

DE BAIXA E MÉDIA;

TALAÇÃO DE -SISTEMA ELETRO ICO DE

•,

A DE PAI EIS FERROVIÁRIO ,TOMADA

•

çÃO EM MÁQUI AS DE SOLDA.

-

TO DE PRODUTO ELETROMECA ICO,

Fonte: Apresentação da empresa

Anexo 5

Quadro 4: Principais obras executadas

OBRAS EXECUTADA

~ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES DE ALTA

TENSÃO DE (13.8KV) DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE PARGO (PPG);
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EAME TO DAS PORTAS INDUSTRIAIS DE P-20;

o EMERGE CIAL DE ELETRICISTAS PARA ATIVIDADE EM .

ATORE E LUMINÁRIAS DA P-31;

~ FABRICAÇÃO DE CUBICULO DE 4.16KV PARA PETROBRAS - O SHORE;

~ RETROFIT EM DISJUNTORE DE PARGO;

~ REFORMA GERAL EM TALHAlPO TE ROLA TE DA P-25;

~ REFORMA GERAL EM FURADEIRA FREZADORA;

~ REFORMA ELETROMECANICA E ESTRUTURAL DO GUINCHO DE

A CORAGEM DE PAMPO;

~ MANUTE çÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA P-31;

~ CONFECÇÃO DE DISCOS E LO AS DE FREIOS P - 50;

~ SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS DOS GUINDASTES NATIO AL P - 25;

~ RETROFIT E INSTALAÇÃO DE GAVETAS 4.16 KV EM PARGO PPG 1;

~ TRA TAME TO TERMICO E ORMALIZAÇÃO DE SPOOL DA P - 26;

FABRICAÇÃO DE PLACAS DE ORIFICIO COM CERTIFICAÇÃO P - 54;

REPARO EM BOMBA HIDRAULICA P - 26;

REPARO EM OTOR BOMBA EVA PARGO PPG 1;

REPARO GERAL E BO BA DE AGUA ALGADA COM REVESTIME TO

CERÂMICO P - 32;

~ CO FECÇÃO DE PLAQUETAS - P54;

~ SERVIÇO IN TRUME TAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE INSTRUME TOS, TESTE E

CALIBRAÇÃO - PLATAFORMA PAMPO;

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CO FECÇÃO DE PORTAS PARA PAINEIS

ELÉTRICOS - P12;

~ DESMO TAGEMECO DICIO AME TODOMOTOGERADOR A

PLATAFORMA PAMPO;

MANUTE çÃO EM SI TEMAS ELETRICOS NA P31;

SERVIÇO DE INSTRUME TAÇÃO EM LINHAS DE TUBING DE INOX - P37;

44



- .

~ TRATAME
- -

I O EM JUNTAS SOLDADAS- P37.

~ REPARO GERAL D TELHAS E SUPORTES LATERAIS DE CORREIAS NO

T PO ADO DE ALUMÍNIO;

~ CO FECÇÃO DE 22 NOVOS POÇOS DE ATERRAMENTO NAS

COL CIPAIS DO GALPÃO DA LRCC#l / GRX NA UPV VOLTA

REDO D -RJ-,

~ SERVI O DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO NOS LEITOS DE CABOS

ELÉTCO DE ALIMENTAÇÃO DO CN1 E TM112, NA REGIÃO DA CTOl,

AVARIADO PELO NAVIO - TECAR - PORTO DE ITAGUAÍ-RJ;

,
T QUES DE ACIDOS DA LINHA DE DECAP AGEM N° 3 E 4 E ESTRUTURA

DO G LPÃO DA GGLG/ GDA NA UPV - VOLTA REDONDA-RJ;
-

RETIRADA DE LUMINARIAS E REATORES NO TETO NA AREA DOS

O O lA4DOLTQ2,NAUPV;

IÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS DE SAlDA DE EMERGENCIA NAS

ELÉTRICAS DA SD 1,2,3,6, 7, 8 E SEP, VEDAÇÃO, CORREÇÃO NO

DE EXAUSTÃO DA SALA DE BATERIAS, LOCALIZADO NAS

LAÇÕES DA TECAR - PORTO DE ITAGUAÍ-RJ;

ER -ÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA DE CONJUNTOS SIDERURGICOS

TALAÇÕES DA GFO NA USINA PRESIDENTE VARGAS - VOLTA

DO DA-RJ;

o DOS-CUBICULOS DA SUBESTAÇÃO DE 2,4 KV DA

RIZAÇÃO 4 A USINA PRESIDENTE VARGAS - VOLTA REDONDA-RJ;

ALAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO GALP Ãü DA GDL 3 USINAGEM;

ERVIÇO DE MA UTENÇÃO MECANICA DE CONJUNTOS SIDERURGICOS

A TALAÇÕESDAGFO-UPV;

~ REFORMA GERAL DA PR# 249 A CSN;

~ REFORMA DA ·CABINE DE OPERAÇÃO DA PR# 350 CSN .

•:. VAI J~
I
I

~ REFORMA E MODE IZAÇÃO DOS DISJUNTORES, DE MEDIA TENSAO

(4160V) DAS SUBESTAÇÃO DA SAMARCO "MINA DO GERMANO".
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~ MANUTE çÃÜ ELETROMECA ICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

PONTES ROLANTES DE 500,300,115 TON DA USINA DE ANGRA 11;

~ MANUTE çÃO ELETROMECANICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

PONTES ROLANTES DE 300,100,75 TO DA USINA DE ANGRA I;

~ MANUTE çÃO EREPARO DAS GAVETAS DE CCM'S NA SALA ELETRICA

DA US A DE ANGRA 11;

~ SERVIÇO DE MA ~UTE çÃO PREVE TIVA EM 40 DISJUNTORES

WEST GHOUSE;

~ SERVIÇO DE MA -·UTENÇÃO PREVE TIVA EM DISJUNTORES TIPO

50DPD250(1200A) NA UNISA NUCLEAR DE ANGRA 1;

~ SERVIÇO DE MANuTENÇÃO EM DISJUNTORES TIPO DS-206 (800A) A

US A' CLEAR DE ANGRA 1;

~ SERVIÇO DE MANUTE çÃO PREVE TIVA DE DISJUNTORES TIPO DS-416

(1600a);

~ MA TE ÃO ELETROMECA ICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

PO TE OL TES DE 500,300,115 TON DA USINA DE ANGRA 11;
. -- - -

~ O ELETROMECA ICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

PO TE TES DE 300,100,75 TO DA USINA DE A GRA I;

~ MANUTE AO E REPARO DAS GAVETAS DE CCM'S NA SALA ELETRICA

DA U ADEA GRAII;

~ REPARO DA ILUMINAÇÃO DA GARAGEM DA PR 109;

~ SUBSTITUIÇÃO DAS VIGAS "I" DO SISTEMA DE FEESTON DE

ALIME TAÇÃO DA TALHA TRANSPORTADORA DA PR 108;

~ REPARO A ESTRUTURA DA CABECEIRA, COM SUBSTITUIÇÃO DOS

TRILHO DO EIXOS "A" E "B" DO CAMINHO E ROLAMENTO DAS PR'S 112

E 113 DO PÁTIO DE ESTOCAGEM DO LINGOTAMENTO CONTÍNUO;

~ MANUTE' ÇÃD ELETROMECA ICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

PONTES ROLANTES DE 500,300,115 TON DA USINA DE A GRA 11;

~ MANUTENÇÃO ELETROMECA ICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

PONTES ROLA TES DE 300,100,75 TON DA USINA DE ANGRA I;

~ MA UTENÇÃO E REPARO DAS GAVETAS DE CCM'S NA SALA ELETRICA
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DA USINA DE ANGRA lI.

~ RETIRADA DE 05 CHAPAS DE PROTEÇAO DE FUNDO QUE ESTA EM RISCO

DE QUEDA DA CORREIA DO TRA SPORTADOR DE ALUMINA;

~ ALINHAME TO E IVELAMENTO DOS BARRAMENTOS DAS PONTES

ROLANTES BFC'S;

~ REPARO GERAL NAS VIGAS DE ROLAME TOS, TRILHOS E PONTES

ROLANTES DO BFC'S;

~ NORMALIZAÇÃO DACABLAGEM DA SUBESTAÇÃO DO ALTO;

~ REPARO E INSPEÇÃO DOS TRILHOS, FIXAÇÕES E TRINCAS DAS PO TES

BFC'S 1 E 2 DO CARBONO ÁREA # 23;

~ REPARO DAS VIGAS DE ROLAME TOS E SUBSTITUIÇÃO DE 08 RODAS E

TRILHOS DA PR# 1;

~ SERVIÇO DE SPEÇÃO DA PO TE ROLA TE DA FUNDIÇÃO;

~ SERVIÇO DE MO TAGEM E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE ALIMENTAÇÃO

DA PO TE ROLANTE 50672PROIO;

~ INSPEÇÃO ECERTIFCAÇÃO DOS EQUIP AME TOS DE GUINDAR DO

PORTO DE EPETIBA;

~ SUBSTITUIÇÃO DE ELETRODUTOS POR ELETROCALHAS, MONTAGEM DO

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO, RETIRADA DO EXAUSTOR E SUBSTITUIÇÃO

DO DISJUNTOR.

~ CO TRATAÇÃü DE MAO OBRA ESPECIALIZADA DE ELETRICA PARA

ATE DIME TO DE 04 CONTRATOS;

~ CO TRATAçÃo DE MÃO OBRA QUALIFICADA E HABILITADA PARA

SERVIÇOS EM CIRCUITOS DE COMA DO EM 09 PONTES ROLANTE DE 3,2

TON A20TO .

•:. I~IJ~'rI{()N()R'r I~
i
I

~ SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS ISOLADORES E ESCOVAS DOS

BARRAME TOS DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL E MODERNIZAÇÃO DOS

SISTEMAS DE ACIO AME TO DE TRANSLAÇÃO E ELEVAÇÃO DO
,

PÓRTICO MÓVEL ROLANTE DE MUTANTE 490/58 KN DA UHE;



~ SERVIÇO DE ODE IZAÇÃO DO PORTICO MOVEL DA USINA

HIDRELÉTRICA DE AMUEL, CANDEIAS DO JAMAEÍ (RORAIMA)

CAPACIDADE DE 245 K .
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~ REPARO DO CAMINHO DE ROLAME TO DA PONTE ROLANTE CORTE E

DOBRA;
--

~ REFORMA DA VIGA FEESTON DA PR 04.

~ MANUTE ÇAO ELETROMECA ICA PREVENTIVA E CORRETIVA DAS

PO TES ROLANTES DE 30, 25,12 TON DA USINA DE TUBOS EM BARRA

MA SA.

REFORMA EMODERNIZAÇ O DOS DISJUNTORES DE CORRENTE

CO TÍNUA (HSCB) DAS CADEIRAS DOS LAMINADORES DE SILÍCIO E

INOX.

~ REFORMA DO DISJUNTORES DE BAIXA E MEDIA TENSAO DA SALA

ELÉTRICA DE CORRIDA CONTÍNUA.

~ FABRICAÇÃO E IN"STALAÇÃO DE CABINE DE OPERAÇÃO DA

LAMINAÇ-O;

~ FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAB E DE OPERAÇÃO DA

LAM AÇÃO.
,

.:. IJ(jI rI' PIR/\ J
I

I

~ FABRICAÇÃO E INSTALAÇAO DE BARRAMENTO DE SAlDA DO GERADOR

DE 50MV A DA USINA DE PIRAÍ.

~ MANUTENÇÃO GERAL ELETROMECANICA DA USINA DE CIMENTO EM V.

REDO DA .

•:. ('()SIPA

~ REFORMA E INSTALAÇAO DE PAINEIS DE PONTES ROLANTES DA
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ACIARIA.

~ REFORMA DA PO TE DE SECAGEM.

~ SERVIÇO DE TE SAO APLICADA (HYPOT) EM CABOS ELETRICOS DE

PAINEL ceM 4.16KV.

~ REVITALIZAÇAO DA PO TE DA AREA DO GALPAO 01 DE 30 TO .

•:. (iI~RI)A lJ
I
,

~ FABRICAÇAO E MO TAGEM DE FUNIL METALICO;

~ FABRICAÇÃO E-MONTAGEM DE SILO DO CEST ÃO;

~ INSTALAÇÃO DE ENROLADOR DE CABOS PARA CARRO -DOFORNO

PANELA;

~ MONTAGEM DA TUBULAÇÃO DE AGUA GELADA PARA NOVA MAQUINA

DE ALAMBRADOS;
- -

~ MONTAGEM MECANICA DA BALANÇA DO PPC;

~ RELOCAÇÃO DA VENTILAÇÃO DA PLATAFORMA DE OPERAÇ N o DO

~ SERVIÇO DE INSTALAÇÕES ELETRICAS EM GALPÕE

ILUMINAÇÃO;

~ MONTAGEM DA TUBULAÇÃO PARA OVA

TREFILA;

~ SUBSTITUIÇÃO DOS TRILHOS E AL

ROLAMENTO DO PRÉDIO PEP ·

~ FABRICAÇÃO E IN TAL-

PERFIS;

~ REFORMAE

PO TE o o DO ALTO FORNO;

PERFI .

~ REFORMA E MODERNIZAÇAO GERAL DO P'O

DA USINA DO FUNIL.

Fonte: Apresentaç



Anexo 6

Quadro 5: Principais clientes

PRINCIPAIS (~LIENTES

~ ARCELO MITTAL B SIL S.A - BELGO;

~ ARCELO ~MITTAL I OX-ACESITA;

- . _.

~ COMP A GICA ACIO AL - CS
~ ~ ~

ELASTOME OS DO BRASIL (PETROFLEX);

~ MARK BUILDI G;

IA;

~ VALE ULALUMI 10 S.A.;

~ VALE IA;

~ •,
~ FU

~ GERDAU;

~ SUPERVIA;

~ GALVÃO;


