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RESUMO 
 
 

O tema vantagem competitiva tem grande importância num cenário 

marcado pela competição e concorrência atual, no qual as empresas estão em 

um ambiente de inúmeros desafios e constantes mudanças impostas pelas 

tendências dos novos tempos. Para isso, o planejamento estratégico se tornou 

o foco da alta administração das organizações, voltando-se para medidas 

positivas que uma empresa pode adotar para enfrentar as ameaças e 

aproveitar as oportunidades que apareçam em seu ambiente. 

Após estudo do mercado potencial e as inúmeras possibilidades no 

setor, fez-se necessário o replanejamento da atuação da empresa nesse novo 

contexto, vislumbrando capilarizar sua atuação e o reconhecimento da marca 

para se tornar referência nacional em capacitação e desenvolvimento humano.  

Desse modo, o presente trabalho apresenta o redesenho do 

planejamento estratégico da Voitto Treinamento e Desenvolvimento para o 

segundo semestre de 2015, desde os ideais da empresa e a formulação da 

estratégia até os indicadores e métricas para suporte da mesma. Após a 

aplicação do plano, as discussões relacionadas à implementação e os 

principais resultados obtidos puderam também apresentados e criticados. 

 

 

Palavras chave: Planejamento Estratégico, Gerenciamento pelas Diretrizes, 

Capilarização do mercado, Treinamento e Desenvolvimento.  



 

 

 
 
 

 

     

ABSTRACT 

 
The competitive advantage issue has great importance in a scenario 

marked by the current competition, in which companies are in an environment 

of numerous challenges and constant changes imposed by the trends of the 

times. For this, strategic planning has become the focus of senior management 

of organizations turning to positive steps that a company can take to address 

threats and catch the opportunities that appear in its environment. 

After studying the potential market and the many opportunities in the 

sector, it was necessary to re-plan the business activities for this new context, 

glimpsing to diffuse its operations and brand recognition, looking forward to 

become a national reference in training and human development. 

Thus, the present paper proposes a redesign for the strategic planning of 

Voitto Training and Development for the second half of 2015, from the ideals of 

the company and strategy formulation to the activities and metrics that support 

it. After the implementation of the plan, discussions related to the 

implementation and the main results could also be presented and criticized. 

 

  

Keywords: Strategic planning, Policy deployment, Market capillarity, 

Training and Development.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
Muito se fala em planejamento estratégico e nas organizações de 

maneira geral ainda se pode encontrar uma série de interpretações em relação 

a esta ferramenta de administração. O planejamento estratégico se tornou o 

foco da alta administração das organizações, voltando-se para medidas 

positivas que uma empresa pode adotar para enfrentar as ameaças e 

aproveitar as oportunidades que apareçam em seu ambiente (CHIAVENATO e 

SHAPIRO, 2003). 

A falta de planejamento estratégico dentro de uma organização pode ser 

crucial para o insucesso dos negócios. Um exemplo disso é o caso da 

Carbocloro, indústria química que produz cloro-soda e derivados desde 1964. 

Segundo Assumpção (2009), em matéria para a Fundação Nacional da 

Qualidade, entusiasmada com o crescimento econômico do País na década de 

1970, a organização decidiu dobrar sua produção. Seu objetivo era atender 

toda a demanda nacional, no entanto, a expansão foi concluída somente 

janeiro de 1981, quando o quadro econômico era totalmente diferente, segundo 

o gerente de Planejamento da empresa, Nivio Rigos. 

A nova realidade deixou a Carbocloro em grandes dificuldades e sem 

condições de quitar a dívida de US$ 100 milhões, contraídas para a ampliação 

do negócio. Essa ação sem planejamento quase levou a organização à 

falência, pois não conseguia vender a produção excedente. “Em 1981 nos 

deparamos com a necessidade de implantarmos o planejamento estratégico, 

em virtude de uma crise que o Brasil vivia. Foi nesta ocasião que surgiu a ideia 

do planejamento e o primeiro plano vigente aconteceu entre 1982 e 1986.”, 

disse Rigos, destacando a criação do ciclo integrado do planejamento 

estratégico 

A partir do planejamento, a empresa buscou novos mercados e diminuiu 

as despesas operacionais sem demitir nenhum funcionário. O faturamento 

cresceu, otimizou-se a produção, e o consumo de energia elétrica (principal 

insumo da empresa) foi reduzido em 27%. “Nossa última parcela da 
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renegociação da dívida vencia em dezembro de 1987. Em novembro do 

mesmo ano nós quitamos.”, comemora ele, salientando que o diretor 

presidente é o responsável por desenvolver o planejamento estratégico. 

A empresa conseguiu sair de um prejuízo de US$ 100 milhões, resultado 

de um endividamento mal calculado, para um lucro anual de US$ 60 milhões 

desde que implementou essa ferramenta de gestão. 

As organizações só conseguirão sobreviver às mudanças no ambiente 

se conseguirem se ajustar às novas conjunturas. Neste cenário é preciso 

destacar o planejamento estratégico como uma importante ferramenta utilizada 

por empresas para, com a utilização dos recursos atuais de que a organização 

dispõe, possibilitar aos tomadores de decisões condições de estabelecer um 

futuro próspero para o empreendimento. (CHIAVENATO e SHAPIRO, 2003). 

O planejamento estratégico é um instrumento de considerada relevância 

para a gestão organizacional. Neste contexto insere-se a seguinte questão: 

como o planejamento estratégico pode contribuir para a melhoria da gestão 

empresarial? 

Buscando uma melhor compreensão da questão levantada acima, a 

monografia foi dividida de forma a apresentar os principais conceitos 

relacionados ao planejamento estratégico; analisar as principais técnicas de 

planejamento estratégico; identificar o planejamento estratégico e suas etapas 

de implantação visando alcançar uma posição de competitividade e a melhoria 

da qualidade das organizações a curto e médio prazo; apresentar a importância 

do aprendizado com o planejamento estratégico. 

Analisando a base histórica dos indicadores juntamente à realidade da 

empresa pretende-se ao final replanejar a atuação e o objetivo que guia a 

organização, sugerindo novos indicadores, bem como seus valores de meta, 

métrica e relevância na análise final do desempenho da companhia. 

Um planejamento estratégico bem elaborado não só gera resultados 

financeiros significantes para uma empresa, mas também facilita, tornando 

sistemática, a realização das atividades operacionais envolvidas. Tendo isso, o 

estudo pode ser visto como modelo para a elaboração dos objetivos gerais e a 

criação dos indicadores em uma organização, seja no setor de treinamentos 
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seja em outros contextos, uma vez que contempla desde as ideias, passando 

pelas tomadas de decisão até os números concretamente definidos. 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 
Nos tempos de hoje, as empresas lidam com constantes inovações 

tecnológicas, clientes exigentes e muito mais concorrentes não apenas 

localmente mas de todo o mundo (MILKOVICH e BOUDREAU (2000). Para 

satisfazer esses clientes exigentes e manter seus produtos competitivos, as 

empresas criam mais produtos e serviços neste ambiente complexo e rápido, 

onde os erros são mais prováveis e suas consequências são imediatas e 

severas. Assim, é preciso discutir o planejamento como um processo de 

aprendizado organizacional frente às suas necessidades e exigências da 

realidade, e como um pensar coletivo e um agir metódico, direcionados para a 

construção de uma realidade desejável e possível (futuro), seja para um 

indivíduo ou grupo. 

As pessoas são, sem dúvida, a parte mais importante de uma empresa, 

pois são elas que vão representar a empresa para os clientes (MILKOVICH e 

BOUDREAU (2000). Afinal, não são as Empresas que fazem negócios com os 

Clientes, são as Pessoas que fazem negócios com as Pessoas. 

A qualificação dos colaboradores e funcionários de uma empresa 

envolve tanto os profissionais que exercem os cargos da diretoria, gerência e 

supervisão, como também os funcionários da área de atendimento, e até de 

limpeza. O Treinamento de deles, na maioria das vezes, é um serviço 

terceirizado prestado por uma consultora especializada em treinar pessoas. 

Para crescer profissionalmente e economicamente, é necessário que o 

homem aumente suas habilidades, capacidade intelectual e técnicas de 

trabalho. Esse processo de treinamento visa esses objetivos. 

Capacitar é também treinar e visa direcionar o profissional a um 

processo de educação, reciclagem e alteração de comportamento. Por meio do 

treinamento profissional, o colaborador adquire características de pro atividade, 

conhecimento sobre as necessidades específicas da empresa, do setor e, até 
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mesmo, estar preparado para capacitar outras pessoas. 

O treinamento adequado acaba por reduzir os custos operacionais da 

empresa, elevar a produção, melhorar o ambiente de trabalho, bem como o 

entrosamento entre os funcionários e, claro, tornar a empresa mais competitiva. 

Tendo em vista tal competitividade, nota-se não só a importância do 

ideal oferecido pela empresa em questão (capacitação), mas também o 

produto do presente trabalho (planejamento), pois almeja a estruturação 

sustentável do empreendimento e seu próspero desenvolvimento financeiro. 

Slack, Chambers e Johnston (2002) destacam que o planejamento é 

baseado em expectativas, que são apenas esperanças em relação ao futuro, 

as quais poderão nem acontecer. Dessa forma, o desenvolvimento de uma 

estratégia exige que a empresa faça uma previsão do futuro, que vai orientá-la 

a tomar grandes decisões sobre seu foco, o investimento dos recursos e a 

coordenação das atividades de toda a organização. Tais previsões podem ser 

determinadas por níveis de planejamento, os quais relacionam as estratégias 

mais importantes e suas prioridades dentro da organização. 

O modelo de negócios utilizado pela empresa estudada permite coleta 

de dados em uma parcela considerável do território nacional, e seu 

entendimento pode gerar excelentes dados para a construção de um 

planejamento bem estruturado, que permita a capilarização vislumbrada pela 

empresa e que pode também ser usado por novos entrantes no mercado de 

treinamento de pessoas, facilitando o acesso da população como um toda a 

uma capacitação especifica. 

Em termos acadêmicos e profissionais, o conhecimento e a experiência 

adquiridos no desenvolvimento do estudo foram visados desde o início afim de 

abrir portas para atuação do aluno na área após a conclusão do curso, seja na 

condução de projetos em empresas, seja na criação e gestão de um 

empreendimento próprio, também almejado pelo estudante. 

Vale ressaltar que a necessidade percebida pela empresa de realizar tal 

revisão, bem como o cargo ocupado pelo acadêmico dentro da organização 

também foram de grande relevância para a escolha do tema. 
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1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

 

O presente trabalho se iniciou logo quando o acadêmico ingressou na 

empresa em questão, ao final de 2014. No decorrer de um ano e meio de 

estágio na Voitto Treinamento e Desenvolvimento, a atuação como 

Coordenador da equipe de Tecnologia da Informação e como Analista da área 

de Gestão embasaram e despertaram o interesse por este estudo. Além 

dessas atividades, houve o prévio conhecimento da empresa com uma visão 

de cliente e as oportunidades que se seguiram de atuar também como instrutor 

em mais de 100h em diferentes treinamentos pela empresa, dentre outras 

atividades relacionadas ao Grupo como um todo. Dado os trabalhos realizados 

durante o período, o vasto conhecimento do setor e, principalmente dos 

processos que envolvem a Voitto Treinamento e Desenvolvimento, esse 

trabalho pode ser visto como um ofício de parte das ideias e atividades que 

remodelaram para consolidar a forma de trabalho atual da empresa.  

Tendo isso, entende-se que as estratégias de posicionamento no 

mercado e os indicadores sugeridos serão baseadas em conceitos de 

Planejamento Estratégico, mas, por limitações de tempo e dificuldades 

metodológicas, não será apresentado um Plano de Negócios ao final do 

trabalho. 

O trabalho se restringe ao ramo de cursos dedicados à capacitação de 

pessoas que desejam destaque individual no mercado de trabalho, diferentes 

de um curso de graduação ou uma especialização, por exemplo, tratando 

portanto de treinamentos em pequena escala, o que desconsidera o 

aprendizado através de plataformas online, universidades, organizações 

públicas ou ONGs. 

Outra possível limitação é reflexo do tipo de trabalho escolhido (estudo 

de caso), pois o foco do trabalho está em definir o posicionamento da empresa 

estudada no mercado nacional de forma a capilarizar sua atuação, portanto os 

dados utilizados para formulação dessa estratégia se restringem ao que foi 

coletado durante a atuação da empresa em sua história, incluindo dados 

operacionais e financeiros, pesquisas de mercado e também análise das 
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estratégias das concorrências mais significativas. Como a atuação efetiva da 

empresa se deu a partir de 2014, quase que se desconsiderou por completo os 

dados obtidos antes desse período. 

Durante o desenvolvimento do estudo não se percebeu grandes 

mudanças no cenário nacional do setor e as formas de investimento da 

empresa que impactam os resultados obtidos dizem respeito apenas ao 

aumento no contingente da gerência comercial, necessário para dar suporte às 

próprias ideias tratadas no presente trabalho, portanto pode-se assumir que os 

resultados que apresentados são influência direta das melhorias propostas por 

este documento. 

 

 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

 

O presente trabalho tem por objetivo redesenhar o planejamento 

estratégico da Voitto Treinamento e Desenvolvimento para o segundo semestre 

de 2015, com o intuito de auxiliar seus gestores e diretores na condução das 

atividades e tomadas de decisão durante esse período de operação. 

Para melhor guiar o estudo, em vista do objetivo principal foram 

definidos os seguintes objetivos secundários: 

 

• Readequar a missão e a visão da empresa a partir das análises 

ambientas obtidas; 

• Elaborar o planejamento estratégico para a empresa em questão, a 

partir de seus ideais e objetivos; 

• Definir métricas e indicadores gerenciais que suportem o plano 

desenvolvido; 

• Apresentar e discutir os principais resultados obtidos com a 

implementação do plano. 
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1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Partindo da tipologia proposta por Miguel (2010) que objetiva orientar a 

construção da metodologia de trabalhos acadêmicos, tem-se que a presente 

pesquisa tem natureza aplicada, já que o trabalho analisa o setor de 

treinamentos no território brasileiro com o objetivo de montar um Planejamento 

Estratégico. 

 

 
Figura 1 – Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

Fonte: Miguel, 2010 (Adaptado) 

 

Com relação aos objetivos, o trabalho pode ser classificado como 

descritivo e normativo. Por um lado, para que o setor de treinamentos possa 

ser analisado, ele precisa, primeiramente, ser detalhadamente caracterizado. 

Por outro lado o trabalho apresenta uma proposição de como a empresa deve 

se portar para atingir os resultados almejados e também uma sugestão de guia 

para novos empreendedores que desejam entrar no mercado. 

Com relação à abordagem, o trabalho pode ser classificado como 

qualitativo. Além de se tratar de um estudo de caso, a elaboração da análise de 
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setor para o posterior posicionamento da empresa no mercado justifica essa 

classificação. 

O referencial teórico do trabalho foi dividido para revisar os conceitos 

mais relevantes do PE e agrupar as ferramentas mais adequadas ao caso em 

questão (visando analisar o posicionamento ambiental interno e externo da 

empresa) e levantar os principais objetivos estratégicos da mesma, tendo-se 

criado uma sessão à parte para a análise do mercado de treinamentos em 

dimensão nacional. Expondo essas tendências com um viés coorporativo, a 

pesquisa em que se baseou a sessão citada acaba por ser aplicável também 

para previsões no mercado de treinamentos para Instituições de Ensino 

Superior, uma vez que a concorrência atual leva os jovens a se espelharem no 

que hoje é visto como investimento pelas grandes organizações para no futuro 

já se mostrarem em posse dessa qualidade; aulas de inglês, por exemplo, 

eram financiadas para a alta administração pelas próprias empresas há alguns 

anos, mas hoje é quase que um pré-requisito para entrada no mercado. 

A análise final foi feita através dos dados obtidos diretamente da 

operação da empresa, das pesquisas de mercado e de outras fontes de 

informação utilizadas pela mesma, permitindo quantificar sua atuação de forma 

a melhor basear o planejamento proposto.  

 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O primeiro capítulo deste trabalho se refere a parte introdutória do 

mesmo. Apresenta uma breve análise do mercado de treinamento brasileiro e a 

empresa na qual o trabalho será baseado, tais como o escopo, os objetivos, a 

metodologia que será usada e a justificativa do desenvolvimento do estudo. 

Na segunda parte, será feita a revisão da literatura, com 

desdobramentos em abordagem conceitual, definições, tipos, ferramentas e 

estratégias. O objetivo desse capítulo é criar uma base teórica para o 

desenvolvimento prático do trabalho. 
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O terceiro capítulo apresenta uma contextualização do setor de 

treinamentos de capacitação com base na perspectiva nacional de atuação. 

Essa contextualização é importante como uma primeira análise na construção 

do planejamento estratégico. Esse capítulo também apresenta a análise do 

planejamento estratégico existente na empresa estudada e a nova proposta 

elaborada, bem como sugestões para as métricas e indicadores. 

Tendo isso, o quarto capítulo apresenta as considerações finais do 

estudo e as reflexões sobre como ele poderá contribuir para o alcance dos 

objetivos definidos pela empresa. 

Por fim, foram incluídas as referências bibliográficas utilizadas, 

principalmente na revisão literária, e os anexos devidos, tais como o termo de 

autenticidade, a declaração de veracidade e autorização da empresa para 

publicação do trabalho. 
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2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  
 

O planejamento estratégico é uma atividade organizacional e como tal 

pode ser entendida como uma forma de aprendizado, identificando o padrão de 

atividade que deverá ser estabelecido e as características de estrutura da 

organização. Neste sentido, é importante estabelecer em um plano as 

principais ações referentes a sua formalização em nível estratégico 

(CHIAVENATO e SHAPIRO, 2003). 

Inicialmente, é necessário conceituar e apresentar a importância da 

estratégia, considerada fator essencial na esfera organizacional, para que se 

possa entender melhor o planejamento estratégico como uma atividade 

organizacional. 

 

 

2.1 ESTRATÉGIA 

 

Oliveira (2008, p. 178) apresenta algumas definições de estratégia entre 

as quais destacam-se: “é um conjunto de decisões formuladas com o objetivo 

de orientar o posicionamento da empresa no ambiente”. Representam 

diretrizes e regras formuladas com o objetivo de orientar o posicionamento da 

empresa no seu ambiente, visando determinar metas básicas a longo prazo e 

os seus objetivos bem como, adoção das linhas de ação e aplicação dos 

recursos necessários para alcançar essas metas. É um caminho, uma maneira 

ou ação estabelecida e adequada para alcançar os desafios e objetivos da 

empresa (OLIVEIRA, 2008). 

Oliveira (2008, p. 177) destaca que: 
 

A estratégia não é, evidentemente, o único fator determinante 
no sucesso ou fracasso de uma empresa; a competência de 
sua cúpula administrativa é tão importante quanto a sua 
estratégia. A sorte pode ser um fator também, apesar de 
frequentemente o que as pessoas chamam de “boa sorte” ser 
na realidade produto de boa estratégia. Mas uma estratégia 
adequada pode trazer extraordinários resultados para a 
empresa cujo nível geral de eficiência seja apenas médio. 
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Portanto deve-se considerar, com igual importância, o ponto que se 

deseja alcançar e como se pode chegar a essa situação desejada, a fim de 

enunciar o que a empresa espera conquistar ou onde quer chegar.  

Em relação ao conceito de estratégia, o consenso está longe de ser 

alcançado. Reconhecendo essa dificuldade, Porter (apud NETO et al, 2011) 

propõe um conceito amplo que busca agregar diversas dimensões.  

Segundo o autor, estratégia:  

 
(1) é um padrão coerente, unificado e integrativo de decisões; 
(2) que determina e revela os propósitos organizacionais em 
termos de seus objetivos de longo prazo, programas de ação, e 
prioridades para alocação de recursos; (3) seleciona os 
negócios em que a organização está ou vai estar; (4) busca 
alcançar uma vantagem sustentável de longo prazo em cada 
um dos negócios, por meio de respostas adequadas às 
oportunidades e ameaças do ambiente, e aos pontos fortes e 
fracos da organização; (5) engloba todos os níveis da 
organização (corporativo, negócio e funcional); e (6) define a 
natureza das contribuições econômicas e não econômicas aos 
interessados (PORTER apud NETO et al, 2011, p. 89). 

 

A estratégia deverá ser sempre uma opção inteligente, econômica e 

viável, e sempre que possível, original e até ardilosa. Dessa forma, constitui-se 

na melhor arma de que pode dispor uma empresa para otimizar o uso de seus 

recursos, tornar-se altamente competitiva para superar a concorrência, reduzir 

seus problemas e otimizar a exploração das possíveis oportunidades. 

(CHIAVENATO e SHAPIRO, 2003). 

Com referência à forma de chegar à situação desejada, é importante que 

o executivo tenha sempre em mente a satisfação das necessidades de grupos 

significativos que cooperam para assegurar a existência contínua da empresa. 

Os principais grupos são: consumidores, executivos, investidores, acionistas. A 

chave do sucesso da empresa é a habilidade da alta administração em 

identificar as principais necessidades de cada um desses grupos, estabelecer 

algum equilíbrio entre eles e atuar com um conjunto de estratégias que 

permitam a satisfação deste grupo. Este conjunto de estratégias, como um 

modelo, identifica o que a empresa tenta ser (OLIVEIRA, 2008). 
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Uma empresa pode ou não ter uma ou mais estratégias explícitas, mas 

seguramente tem um perfil estratégico, que se baseia nas diversas ações que 

adota e na forma como define seus propósitos e sua postura estratégica 

perante o ambiente empresarial (CHIAVENATO e SHAPIRO, 2003). 

Muitas empresas não estão conscientes das estratégias que 

sustentaram seu sucesso. É possível que uma empresa atinja um sucesso 

inicial sem a real conscientização de suas causas, entretanto, é muito mais 

difícil continuar bem, ramificando-se em novos empreendimentos e negócios, 

sem a apreciação exata da significação de suas estratégias básicas 

(OLIVEIRA, 2008). 

Esta é a razão por que muitas empresas estabelecidas fracassam 

quando se empenham em um programa de aquisição de outra empresa, 

diversificação de produtos ou expansão de mercado (CHIAVENATO e 

SHAPIRO, 2003). 

 
 
2.2 IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Segundo Rezende e Castor (2006), o planejamento estratégico define a 

filosofia básica da organização no que se relaciona às suas atividades, 

determina os produtos e serviços a serem oferecidos e trata do planejamento 

para a aquisição e alocação de recursos mais importantes como tecnologia e 

mão-de-obra, tanto para a implementação dos planos, como para sua 

avaliação. Qualquer planejamento estratégico que se pretenda parte da 

determinação de objetivos, políticas e planos da organização para o longo 

prazo.  

Já de acordo com Slack, Chambers e Johnston (2002), o planejamento 

estratégico envolve três níveis hierárquicos dentro da empresa: o nível 

corporativo, o nível da unidade de negócios e o nível funcional. 

O nível corporativo (estratégia corporativa) é aquele que define 

estratégias globais, refere-se às áreas de negócios nas quais a empresa vai 

participar, além de demonstrar a organização e a distribuição dos recursos 
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destinados para cada uma destas áreas ao longo do tempo (SLACK, 

CHAMBERS e JOHNSTON, 2002). 

O nível de unidade de negócios (estratégia competitiva) representa uma 

subdivisão do nível corporativo, sendo que cada uma de suas unidades define 

como o negócio compete no mercado, além do desempenho esperado e quais 

estratégias deverão ser estabelecidas para embasar sua posição (SLACK, 

CHAMBERS e JOHNSTON, 2002). 

O nível da estratégia funcional representa as políticas de operação das 

áreas funcionais da empresa, busca aliar as estratégias corporativa e 

competitiva (SLACK, CHAMBERS e JOHNSTON, 2002). 

Com relação ao conteúdo da estratégia, duas dimensões básicas têm 

sido objeto de estudos: 1- A primeira refere-se às estratégias de crescimento, 

que contemplam a definição do escopo de atuação da empresa (seus 

negócios, produtos e mercados, e o escopo vertical ou grau de integração na 

cadeia de valor) e as formas de alcançar seus objetivos (via desenvolvimento 

interno, aquisições e/ou fusões e alianças estratégias). 2- A segunda dimensão 

relaciona-se às estratégias competitivas, ou seja, quais as alternativas para a 

empresa alcançar e manter uma vantagem competitiva sustentável no 

mercado. Tais dimensões estão inter-relacionadas, ou seja, a definição do 

escopo afeta a definição da estratégia competitiva, e vice-versa, porém poucos 

estudos têm procurado explorar essa interdependência (MINTZBERG, 2011). 

Outra questão a ser considerada refere-se aos níveis em que se define o 

planejamento estratégico – corporativo, negócio, e produto/mercado – por suas 

naturezas distintas, pois de acordo com Mintzberg (2011) é preciso planejar 

para a instabilidade perpétua do ambiente (por exemplo, elaborando 

anualmente planos para cinco anos).  

O planejamento estratégico está preocupado com o desenvolvimento e 

formulação de objetivos a serem alcançados. Modelos de planejamento 

estratégico são baseados no desenvolvimento interativo de estratégias. A 

missão e os objetivos básicos da empresa são determinados depois de cada 

escolha, que são feitas entre alternativas estratégicas de planos de 

implementação, baseados em uma avaliação de oportunidades e ameaças, 
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forças e fraquezas no ambiente externo e no ambiente interno (KOTLER, 

2011). 

Chiavenato e Shapiro (2003) destacam que o planejamento estratégico é 

um processo dinâmico para determinação de objetivos, políticas e estratégias 

(atuais e futuras) das funções empresariais ou organizacionais e dos 

procedimentos das organizações. É elaborado por meio de técnicas 

administrativas de análise dos ambientes interno e externo, das ameaças e 

oportunidades, das forças e fraquezas, que possibilita aos gestores estabelecer 

em um rumo para as organizações, buscando um certo nível de otimização no 

relacionamento entre a organização e o meio ambiente que a cerca, 

formalizado para produzir e articular resultados, na forma de integração 

sinérgica de decisões e ações organizacionais (CHIAVENATO e SHAPIRO, 

2003). 

Segundo Kotler (2011, p. 189) “O planejamento estratégico é uma 

metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela 

organização, visando maior grau de interação com o ambiente”. A direção 

engloba os seguintes itens: âmbito de atuação, macro políticas, políticas 

funcionais, filosofia de atuação, macro estratégia, estratégias funcionais, macro 

objetivos, objetivos funcionais. O grau de interação entre uma organização e o 

ambiente, que pode ser positivo, neutro ou negativo, é variável dependendo do 

comportamento estratégico assumido pela organização perante o contexto 

ambiental.  

O planejamento estratégico também busca maximizar os resultados das 

operações e minimizar os riscos nas tomadas de decisões das empresas. O 

impacto de suas decisões são de longo prazo e afetam a natureza e as 

características das empresas no sentido de garantir o atendimento de sua 

missão. (CHIAVENATO e SHAPIRO, 2003). 

Com relação ao processo de formulação do planejamento estratégico 

Mintzberg (apud NETO et al, 2011) identifica nove processos distintos, os quais 

compõem as chamadas escolas do pensamento estratégico: a do 

planejamento, a do posicionamento, a empreendedora, a cognitiva, a de 

aprendizado, a do poder, a cultural, a ambiental e a de configuração.  
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Assim, o planejamento estratégico deve ser reconhecido pelo que é: “um 

meio não para criar estratégia, mas para programar uma estratégia já criada — 

para lidar formalmente com suas implicações” (MINTZBERG, 2011, p. 145). 

Isso é analítico por natureza, baseado em decomposição, enquanto criação de 

estratégia é essencialmente um processo de síntese. Essa é a razão pela qual 

tentar criar estratégias por meio de planejamento formal acaba resultando na 

extrapolação das estratégias já existentes ou na convivência com as 

estratégias dos concorrentes. 

De forma geral, no contexto do planejamento estratégico sempre se 

busca encontrar traços comuns que possam ser estudados e replicados por 

diversas empresas, reproduzindo resultados satisfatórios. (MINTZBERG, 

2011). 

Isso não quer dizer que os planejadores não tenham um papel a 

desempenhar na formação de estratégia. Além de programar as estratégias 

criadas por outros meios, eles também podem estimular outras pessoas a 

pensar estrategicamente. 

 

 

2.3 TÉCNICAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

As etapas são passos e fases para a implantação da metodologia de 

planejamento estratégico em uma organização. Estes passos podem e devem 

ser adaptados a cada situação, considerando-se a empresa ou entidade, o 

grau de prontidão, a situação estratégica e o estágio de implantação da 

metodologia (ALDAY, 2000). 

Deve sempre ser elaborado em equipe multidisciplinar (comitês ou 

células de negócios) atuando de forma interdisciplinar. Esta equipe reúne 

talentos de diversas áreas e funções da organização, somando conhecimentos 

para geração de produtos consistentes. Todos os componentes devem possuir 

seus respectivos planos de trabalho, individuais e coletivos. (ALDAY, 2000). 
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2.3.1 Etapas para Formulação do Planejamento Estratégico 
 

De acordo com Alday (2000) a elaboração do planejamento estratégico é 

formada por cinco etapas: preparação, detalhamento, implantação, 

acompanhamento e revisão. 

A etapa de preparação é constituída por: motivação, quando os 

programas de sensibilização da alta e média chefias são feitos, alertando para 

a necessidade de workshop e os benefícios que dele pode se esperar e para 

divulgar, internamente, os conceitos e a metodologia adotada; e, diagnóstico, 

para avaliação da situação estratégica, da mentalidade estratégica e da 

prontidão estratégica (FISHMANN e ALMEIDA, 2007). 

No caso dos dois serem insatisfatórios (motivação e diagnóstico), 

considera-se a hipótese de se adiar o projeto ou se fazer um encaminhamento 

mais demorado, até que se consigam condições mínimas de sucesso do 

projeto (ALDAY, 2000). 

Segundo o autor, na etapa do detalhamento serão feitos os planos de 

ação e projetos específicos, os orçamentos de investimento, o orçamento 

estratégico e o cronograma de implantação. 

Em relação à implantação, o planejamento estratégico é um processo 

contínuo, permanente e progressivo o qual, uma vez implantado, segue uma 

rotina como qualquer outra dimensão da gestão empresarial. Neste aspecto, as 

técnicas de planejamento são implantadas como qualquer gestão de projetos, 

com controle e coordenação de escopo, custos, tempo, qualidade, resultados, 

etc. Num sentido mais amplo, ela tem os seus grandes ciclos de revisão: 

operacional e estratégica (ALDAY, 2000).  

A etapa de acompanhamento é um processo gerencial de verificação 

crítica sistemática do andamento da implantação do plano estratégico de uma 

organização. Pode incluir reuniões e relatórios. Neste processo, verificam-se as 

condições operacionais da implantação dos planos de ação e, também, as 

condições externas à organização, revendo-se as hipóteses básicas e até as 

mudanças nos cenários ou premissas básicas utilizadas na concepção do 

plano. (ALDAY, 2000). 
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Na etapa de revisão, verifica-se, primeiro, se os planos combinados 

estão sendo implementados conforme programados e se os resultados estão 

conforme o esperado, tomando as providências para correção das formas de 

ação. Depois se o ambiente externo, os cenários e as premissas estratégicas 

adotadas quando da elaboração do plano ainda continuam válidas ou se houve 

mudanças que recomendam uma revisão do plano (KOTLER, 2011). 

Durante a fase de revisão de um plano estratégico, surgem, 

frequentemente, temas, preocupações e desconfianças para as quais não se 

têm elementos suficientes para se assegurar que eles vão se materializar. Mas 

esses temas, quando ocorrerem, poderão resultar em grandes ameaças ou 

grandes oportunidades para a empresa. Assim, durante a revisão, as grandes 

diretrizes devem ser comunicadas e explicadas de forma oral ou por escrito, 

objetivando proporcionar às pessoas as bases necessárias para que possam 

se aprofundar em análises e propor soluções e providências (ALDAY, 2000). 

Ao final das etapas um cronograma de implantação é estabelecido. Ele 

representa, um conjunto estruturado de eventos, datas, marcos relevantes e 

atividades que compõem o macro plano de implantação e manutenção de 

todos os projetos e programas da gestão estratégica em uma organização. 

Costuma ser um cronograma de longo prazo. Representa uma sequência de 

passos e etapas, localizados no tempo, para implantação dos projetos de 

cunho estratégico. Deve descrever o que, quem, quando começa e termina 

cada etapa e seu grau de dependência. Deve incluir marcos relevantes e os 

pontos de verificação e de revisão de cada projeto (KOTLER, 2011). 

Tendo sido feitas as análises e propostas, juntamente com os 

orçamentos de investimentos e dos resultados e das consolidações, a direção, 

apoiada pela coordenação do planejamento, toma as providências e decisões, 

comunicando-as às equipes de trabalho, para posterior detalhamento e 

implantação. (ALDAY, 2000). 

São colocadas em ação as estratégias desenvolvidas que emergiram de 

etapas anteriores ao processo de planejamento estratégico. Sem a revisão 

efetiva da estratégia, as organizações são incapazes de obter os benefícios da 
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realização de uma análise organizacional, a do estabelecimento de uma diretriz 

específica da estratégia organizacional. (ALDAY, 2000). 

Ainda em relação ao processo de verificação e acompanhamento que 

derivam do planejamento estratégico destacam-se os ciclos operacional e 

estratégico. 

No ciclo operacional, avalia-se se o andamento da implantação está de 

acordo com o planejado no escopo, no prazo e nos resultados intermediários e 

finais. Caso isto não se verifique, examinam-se os elementos administrativos e 

operacionais envolvidos no projeto. As correções de rumo se dão, neste caso, 

apenas com base em alterações sobre um ou mais desses elementos e 

recursos. (ALDAY, 2000). 

No ciclo estratégico, verifica-se se as premissas assumidas no 

planejamento das atividades daquele projeto ainda se mantêm como 

determinado inicialmente. Caso isto não se verifique, deve-se reexaminar o 

próprio plano, para se saber qual ou quais elementos do plano precisam ser 

reajustados (ALDAY, 2000). 

 

 

2.3.2 Principais Ferramentas 
 

Matriz BGC 
Para iniciar a elaboração do planejamento estratégico, primeiramente é 

necessário realizar a análise do portfólio da empresa, de forma a relacionar a 

posição competitiva dos produtos oferecidos com as tendências do mercado. A 

matriz BCG (Boston Consulting Group) recebeu o nome do grupo que a criou e 

permite aos profissionais de vendas identificar a possibilidade de crescimento 

de seus produtos no mercado ou sua aceitação do público e sua representação 

no fluxo de caixa da empresa, de moda a identificar os pontos vitais para sua 

manutenção no portfólio. 
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Figura 2 - Matriz BCG 
Fonte: Periard, 2010 

 

A idealização da matriz define que o primeiro quadrante agrupa os 

produtos “estrela”, que têm alta participação num mercado também crescente 

e, portanto, devem receber atenção especial para continuar na liderança. 

No quadrante seguinte são alocados os produtos com tendência de alta, 

porém ainda pouca participação no mercado. Esses podem se tornar “estrela” 

se trabalhados de forma correta. 

Os produtos situados no quadrante três são os que de fato sustentam 

confiavelmente o caixa da empresa (cash cow), pois são aqueles com vendas 

estabilizadas em um mercado já equilibrado. 

Por último, os produtos no quadrante quatro são os chamados “abacaxi”, 

pois representam uma pequena parcela num mercado com fortes tendências 

de baixa. Esses produtos, quando não têm outro objetivo para a empresa 

diferente da captação de capital, devem ser retirados do portfólio. 

 

Análise SWOT 
Análise SWOT (Strengts, Weaknesses, Opportunities e Threats) é uma 

das ferramentas utilizada quando se pensa em caracterizar o posicionamento 

competitivo de uma organização, pois proporciona a visualização de seu 

ambiente interno, pelos pontos fortes e fracos, e o ambiente externo, 

analisando suas ameaças e oportunidades. 
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Abaixo o modelo da matriz desejada: 

 
Figura 3 - Matriz SWOT 
Fonte: Medeiros, 2016 

Segundo Costa (2004) a avaliação da competitividade da organização é 

o primeiro ponto de concentração no seu direcionamento estratégico. Deste 

modo considera como competividade, o resultado de uma disputa da instituição 

em confronto com seus concorrentes na busca da preferência do seu público-

alvo ou do seu mercado. Portanto, tornar-se necessário à análise do ambiente 

interno e externo para implementação dos pontos que podem favorecer ou 

prejudicar a empresa.  

Com base no conhecimento da área, busca-se traçar os principais 

pontos de força e fraqueza da iniciativa proposta pela organização, desta 

forma, parte-se primeiramente de um levantamento dos pontos fracos e fortes 

da concorrência. 

 

Análise do Ambiente Interno e Externo 
De acordo com Aaker (2001) a primeira tarefa para essa avaliação é a 

análise do ambiente interno na qual são avaliados forças, fraquezas, problemas 

e limitações. Faz-se assim, a análise do desempenho, observando os 

seguintes itens: rentabilidade, vendas, análise de valor acionário, satisfação do 

cliente, qualidade de produto, associações de marcas, custo relativo, novos 

produtos, qualificação e desempenho dos empregados, análise de portfólio de 

produtos.  
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Depois de observar, verificar e interpretar o ambiente interno faz-se 

necessário de acordo com Aaker (2001) a análise do ambiente externo, que 

abrange uma análise minuciosa dos elementos externos relevantes a uma 

empresa, com objetivos fixos, concentrados na identificação de oportunidades, 

ameaças, tendências, incertezas e escolhas estratégicas. 

Aaker (2001) afirma que a análise externa de uma empresa é a 

apreciação da concorrência, iniciando-se com a identificação dos concorrentes 

atuais e potenciais. Assim para entender os concorrentes é necessário atentar-

se aos seguintes aspectos dos competidores: tamanho, crescimento e 

lucratividade; estratégia de imagem e posicionamento; objetivos e 

compromissos; estratégias atuais e passadas; cultura e organização; estrutura 

de custos; barreiras de saídas e forças e fraquezas.  

A empresa atual numa esfera social, construindo relações tanto com 

público interno quanto externo. E micro ambiente é composto por: 

fornecedores, clientes, intermediários, público de interesse, funcionários, 

concorrentes, etc. 

As relações construídas com os públicos interno e externo, de forma a 

satisfazer as suas necessidades e interesses, gerando valor para todos, 

asseguraram a sustentabilidade a longo prazo dos negócios, por estarem 

sincronizadas com as novas dinâmicas que afetam a sociedade e o mundo 

empresarial. 

 

 

2.4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E VANTAGEM COMPETITIVA 
 

O tema vantagem competitiva tem uma grande importância no cenário 

marcado pela competição e concorrência atual, no qual as empresas estão em 

um ambiente de contínuos desafios e constantes mudanças impostas pelas 

tendências dos novos tempos e mercados. 

Segundo Abdala (2005), desde a abertura do mercado brasileiro à 

competição estrangeira, a partir de 1990, observam-se transformações nas 

estratégias competitivas das empresas nacionais. Isso vem acontecendo 
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paralelamente à globalização das economias mundiais, demandando das 

empresas candidatas à sobrevivência aumento de produtividade, redução de 

custos, padronização da qualidade dos produtos e preços mais baixos para o 

consumidor final. 

Porém, esse mercado global impõe um novo desafio às empresas: o 

desenvolvimento de uma vantagem competitiva sustentável, ou seja, algo que 

o cliente perceba como diferencial entre o produto da empresa e o da 

concorrência. Segundo recentes pesquisas, o atendimento de qualidade ao 

cliente é o que determinará o crescimento das empresas na próxima década 

(ABDALA, 2005). 

Segundo Porter (1989, p. 2), “a vantagem competitiva surge 

fundamentalmente do valor que uma empresa consegue criar para seus 

compradores e que ultrapassa o custo de fabricação pela empresa”. 

Segundo Barney e Hesterly (2007, p. 10), “uma empresa possui 

vantagem competitiva quando é capaz de gerar maior valor econômico do que 

empresas rivais”. (Citações fora da norma)  

A vantagem competitiva tem origem em cada setor de uma empresa, 

seja de produção, marketing, de logística e outros. Cada setor pode e criar uma 

forma de diferenciação. Esta diferenciação pode ser na matéria-prima de 

qualidade ou atendimento rápido aos clientes (PORTER, 1989). 

Para falar de vantagem competitiva, é necessário relacioná-la com 

estratégia, uma vez que para alcançá-la, precisa-se de planejamento. Neste 

sentido, Porter (2012, p. 5) destaca que estratégia “é a busca deliberada de um 

plano de ação para desenvolver e ajustar a vantagem competitiva de uma 

empresa”. 
 

 

2.4.1 Estratégias Competitivas 
 

O primeiro conceito está relacionado ao lucro obtido em longo prazo em 

diferentes setores, ou seja, aos fatores determinantes para a competitividade e 

grau de atividade de uma indústria em longo prazo. Esses setores são regidos 

por cinco forças competitivas, também chamadas de cinco forças de Porter: 
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Ameaça de novos concorrentes: essa força trata da facilidade ou 

dificuldade que novos concorrentes encontram ao entrar no mercado ocupado 

pela organização. As barreiras que, segundo Porter, dificultam a entrada de 

novos concorrentes são economia de escala, diferenciação do produto, 

exigências de capital, custos de troca, acesso aos canais de distribuição, 

desvantagem de custo independente da escala e política governamental. 

Pressão de produtos substitutos: essa força trata da facilidade em que o 

produto oferecido pela organização pode ser substituído pelo consumidor. Essa 

ameaça existe a partir do momento em que o produto ganha um concorrente, 

mas é ainda maior quando o novo produto oferece uma melhor relação 

custo/benefício do que o existente. 

Poder de barganha dos compradores: essa força é definida pelo fato de 

que os clientes não são todos iguais. Os clientes são mais poderosos (têm 

maior poder de barganha) se compram em grandes volumes, dependem 

significativamente de economia, compram produtos padronizados ou 

commodities, não enfrentam custos de troca, obtêm baixos lucros, fabricam o 

produto internamente, exigem produtos de alta qualidade, têm todas as 

informações. 

Poder de barganha dos fornecedores: assim como os clientes, os 

fornecedores se diferem entre si quando se trata de poder. Fatores que 

impactam em seu nível de poder são grau de concentração, risco de produtos 

substitutos, independência do comprador, número de clientes e possibilidade 

de integração futura. 

Rivalidade entre os concorrentes: essa força é a responsável pelo molde 

do nível de competição em um setor. A competição é maior em um setor em 

que há muitas empresas competindo ou o porte delas é comparável, o 

crescimento do setor é lento, as empresas têm altos custos fixos, sofrem 

restrições de tempo para a venda do produto, o produto ou serviço é visto 

como commodity, a capacidade deve ser aumentada em grandes incrementos, 

os concorrentes têm estratégias diferentes, há muito em jogo e as barreiras de 

saída são sólidas (PORTER, 1988). 
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Somente após o levantamento e compreensão dessas forças pode-se 

elaborar uma estratégia que garantirá retorno superior sobre os investimentos 

para os acionistas e vantagem competitiva sobre os concorrentes em longo 

prazo. Porém, essa estratégia, que depende naturalmente das circunstâncias 

específicas da empresa, se limita a uma pequena lista de três estratégias 

genéricas, que constituem o segundo conceito essencial (PORTER, 1988). 

 
Figura 4 - As cinco forças de Porter 

Fonte: Adaptado de Porter, 1989 

Segundo Porter (1989), as estratégias competitivas podem ser 

caracterizadas por liderança de custo, por diferenciação ou por enfoque. 

 

 

2.4.1.1 Liderança no Custo 

 

A estratégia de liderança no custo torna-se visível ao consumidor como 

sendo liderança de preço. Para alcançá-la é preciso baixar os custos e, como 

consequência, baixar o preço final do produto. A redução do custo, entretanto, 

sem que haja um correspondente no preço, ou seja, um custo menor que não 
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se refletiu em um preço menor no produto, não constitui uma estratégia de 

liderança de custo. Por outro lado, uma estratégia de preço de venda baixo 

também não corresponde, necessariamente, a uma liderança de custo. 

Todavia, a estratégia de liderança de custo tem que agregar valor ao cliente. 

Assim, a empresa que tem o menor custo do mercado pode vir a se tornar a 

líder de mercado. (PORTER, 1989). 

O autor também destaca que: 

 
[...] uma posição de custo produz para a empresa uma defesa 
contra a rivalidade dos concorrentes; defende a organização 
contra compradores e fornecedores mais fortes; proporciona 
barreiras de entrada substanciais em termos de economia de 
escala (maiores ganhos) e vantagens de custo (menores 
custos); coloca a empresa em uma posição favorável em 
relação aos produtos substitutos concorrentes na indústria; 
protegem a empresa contra as cinco forças competitivas (grau 
de rivalidade, as ameaças de entrada, ameaças de substitutos, 
o comprador e o fornecedor) (PORTER, 1989, p. 116). 

 
Uma posição de baixo custo pode proporcionar margens altas para 

serem reinvestidas de modo a manter a liderança de custo. Assim, um custo 

mais baixo pode proporcionar inúmeras vantagens para a empresa, tendo 

como exemplo ganhar participação no mercado. Uma empresa que utiliza essa 

estratégia tem um escopo amplo e atende a muitos segmentos da indústria, o 

que é importante para a vantagem de custo de uma empresa. (KOTLER, 2011). 

Porter (1989) afirma que as fontes de uma vantagem no custo variam de 

indústria para indústria, bem como dependem da estrutura daquela. Algumas 

fontes genéricas são: a busca pela economia de escala; da tecnologia 

patenteada; do acesso preferencial a matérias-primas, dentre outras. 

 

 

2.4.1.2 Diferenciação 

 

Para Porter (1989) diferenciar o produto ou serviço é criar algo que seja 

único no âmbito de toda uma indústria. Isto significa retirar do consumidor o 

elemento de comparação entre produtos ou serviços. Assim, o cliente não 

consegue compará-los com os oferecidos pelos seus concorrentes. Neste 
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contexto, dois elementos são básicos para a diferenciação: (1) o indivíduo tem 

que conseguir perceber a diferenciação e (2) o produto ou serviço têm que ser 

importante para o cliente. 

Algumas formas de diferenciação ocorrem através do projeto ou imagem 

da marca, da tecnologia, de algumas peculiaridades, de serviços sob 

encomenda, dentre outros. Preço e custo, nesse contexto, não são elementos 

diferenciadores (KOTLER, 2011). 

Porter (1989) argumenta que a diferenciação não está limitada a 

oferecer ao consumidor o que está esperando, a lógica é proporcionar ao 

cliente aquilo que nunca pensou, como, por exemplo, um produto ou serviço 

que tenha atributos diferentes do dos concorrentes.  

Para Kotler (2011) a lógica é atingir um desempenho superior em 

alguma área que seja importante ao cliente. 

 

 

2.4.1.3 Enfoque  

 

Essa estratégia visa atender um objetivo determinado num ambiente 

competitivo restrito dentro da indústria, atingindo a diferenciação ou custos 

mais baixos por satisfazer melhor as necessidades de seu alvo estratégico 

(PORTER, 1989). 

O objetivo é enfocar um grupo de compradores, um segmento da linha 

de produtos ou um mercado geográfico. Nesse sentido, o responsável 

seleciona um segmento ou um grupo de segmentos na indústria e adapta sua 

estratégia para atendê-los, excluindo os outros competidores. Com enfoque no 

custo, uma organização procura uma vantagem de custo em seu segmento-

alvo e com enfoque na diferenciação a firma procura sobressair-se no 

segmento-alvo (KOTLER, 2011). 

Há algumas características que os segmentos-alvo devem possuir, que 

incluem compradores com necessidades em comum ou um sistema de 

produção e entrega que os atendam da melhor forma possível, devendo diferir 

de outros segmentos da indústria (PORTER, 1989). 
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Desta forma, o enfoque no custo, explora as diferenças no 

comportamento dos custos em alguns segmentos, enquanto o enfoque na 

diferenciação explora as necessidades especiais dos clientes em determinados 

segmentos. Assim, a vantagem competitiva advém dos segmentos-alvo 

escolhidos.  Porter (1989) alerta, ainda, para o fato de que se o segmento-alvo 

não for diferente daqueles outros corriqueiros da indústria, a estratégia de 

enfoque não prosperará. 

O enfoque consiste exatamente em observar um determinado grupo 

comprador, um segmento da linha de produtos ou um mercado geográfico, 

podendo assumir diversas formas. Embora as estratégias de baixo custo e de 

diferenciação tenham o intuito de atingir seus objetivos no âmbito da indústria, 

toda estratégia de enfoque visa atender muito bem ao alvo determinado e, 

assim, cada política funcional da empresa é desenvolvida neste sentido. 

(KOTLER, 2011). 

Esta estratégia repousa na premissa de que a empresa é capaz de 

atender seu alvo de maneira mais efetiva ou eficientemente que seus 

concorrentes que estão competindo de forma mais ampla. Consequentemente 

a empresa atinge a diferenciação por satisfazer melhor as necessidades de seu 

alvo específico ou de uma posição caracterizada por custos mais baixos, ou 

ainda ambos. 

 

 

2.4.1.4 Liderança de Mercado 

 

Segundo Kotler (2011), quanto às estratégias de líder de mercado, a 

menos que uma empresa tenha legalmente o direito de monopólio do mercado 

(monopólio natural) deve-se manter constantemente alerta. Qualquer inovação 

relacionada a seu produto pode aparecer e desgastar sua liderança.  

Continuar sendo a número um requer uma tomada de ação com três 

frentes: a empresa deve encontrar maneiras de expandir a demanda de 

mercado total; proteger sua participação de mercado por meios de ações 
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ofensivas e defensivas; tentar aumentar ainda mais sua participação de 

mercado – mesmo que o mercado continue estável (KOTLER, 2011). 

Uma empresa líder lucra mais quando há expansão do mercado total, 

pois poderá convencer um grande número de consumidores a comprarem mais 

trazendo grandes benefícios para a liderança do setor. Em geral, tais empresas 

devem procurar novos usuários, novos usos e maior utilização de seus 

produtos.  

Em relação a defesa de participação de mercado, para Kotler (2011), ao 

mesmo tempo que a líder tenta expandir as dimensões de seu mercado total, 

deve defender seus negócios já existentes dos ataques dos rivais, através da 

inovação contínua, levando o setor a desenvolver novos produtos e serviços ao 

consumidor, à eficácia na distribuição e a redução de custos, o que faz com 

que conserve sua vitalidade competitiva e seu valor para os clientes. 

Mesmo que a líder de mercado não lance ofensivas, não deve deixar 

nenhum ponto importante exposto e, evidentemente, deve considerar 

cuidadosamente os territórios que merecem ser defendidos, até mesmo com 

prejuízo. Qualquer ataque pode comprometer os lucros, mas a rapidez na 

reação pode ter uma enorme importância nos resultados financeiros (KOTLER, 

2011). 

Segundo Porter (1989), já no processo de expansão da participação de 

mercado, as líderes podem melhorar sua lucratividade aumentando sua 

participação de mercado. A lucratividade da empresa, medida pelo retorno 

sobre o investimento cresce na medida de sua participação de mercado. Este 

crescimento, porém, não é infinito, existindo, para cada segmento, um ponto de 

ruptura em que a aquisição de participações deixa de significar melhores 

retornos sobre investimentos. 

As estratégias de desafiante de mercado determinam, segundo Kotler 

(2011), que as empresas que ocupam o segundo ou o terceiro níveis ainda 

mais baixos em um setor são conhecidas como empresas desafiantes ou 

seguidoras. Essas empresas podem adotar duas posturas: podem atacar a 

líder e outros concorrentes (desafiantes) ou entrar no jogo e não prejudicar 
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ninguém (seguidoras). Há muitos casos de desafiantes que ganharam terreno 

ou até mesmo ultrapassaram a líder. 

Porter (1989) destaca que para que seja possível a realização de uma 

análise da formulação estratégia adotada pelos participantes de um dado 

mercado, deve-se considerar cinco aspectos fundamentais, sendo eles: atitude 

competitiva, magnitude, velocidade, território e arma.  

 

 

2.4.2 Competitividade e Planejamento Estratégico 
 

No que diz respeito à competitividade, segundo Kotler (2011), deve-se 

destacar que a noção de competitividade traduz-se em um conjunto 

heterogêneo de características da firma, tais como características tecnológicas, 

gerenciais, locacionais, entre outros, que lhe permite sobreviver e crescer nos 

mercados em que atua. Além disso, uma firma não pode ser considerada 

competitiva em relação a si mesma, mas sim em relação às outras firmas que 

competem, em determinados mercados e durante um certo período de tempo.  

Kotler (2011) também destaca que a noção de competitividade está 

intrinsecamente ligada à noção de sustentabilidade, isto é, a firma deve ser 

capaz de manter a sua sobrevivência e, também, o seu crescimento. Para ele, 

a competitividade depende do ambiente em que a firma está inserida. 

Entretanto, isto não significa dizer que não seja capaz de mudar o ambiente em 

seu favor, muito pelo contrário, pois, muitas firmas na realidade são capazes de 

alcançar posições de destaque nos mercados em que atuam, influenciando 

diretamente nas regras do jogo. 

De acordo com Megginson et aI (2006), o planejamento estratégico 

proporciona vantagens para a competitividade das empresas, tais como: ajuda 

a administração a adaptar-se às mudanças no ambiente; auxilia na 

cristalização de acordos sobre assuntos de importância; capacita os 

administradores a enxergarem o quadro operativo com maior clareza; ajuda a 

estabelecer mais precisamente as responsabilidades; ajuda a realizar a 

coordenação entre as várias partes da organização; tende a tornar os objetivos 
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mais específicos e conhecidos; minimiza a adivinhação e poupa tempo, 

esforços e recursos financeiros. 

Porter (1989) destaca que dado o papel fundamental da vantagem 

competitiva no desempenho superior, a peça central do plano estratégico de 

uma empresa deveria ser sua estratégia genérica.  
 

A estratégia genérica especifica o método fundamental para a 
vantagem competitiva que uma empresa está buscando, e 
fornece o contexto para a tomada de ações em cada área 
funcional. Na prática, entretanto, muitos planos estratégicos 
são relações de ações sem uma articulação clara da vantagem 
competitiva que uma empresa tem ou busca conseguir e de 
que modo. Estes planos provavelmente negligenciaram o 
propósito fundamental da estratégia competitiva no processo 
de passagem pela mecânica do planejamento (PORTER, 1989, 
p. 22). 
 

Segundo o autor, de modo semelhante, muitos planos são construídos 

com base em projeções de custos e preços futuros que estão quase 

invariavelmente erradas, e não em uma compreensão fundamental da estrutura 

industrial e da vantagem competitiva que determinará a rentabilidade, 

quaisquer que sejam os custos e os preços reais. 
 

Como parte de seus processos de planejamento estratégico, 
muitas empresas diversificadas categorizam unidades 
empresariais através de um sistema do tipo construir, manter 
ou colher. Normalmente, estas categorizações são empregadas 
para descreverem ou resumirem a estratégia de unidades 
empresariais. Embora estas categorizações possam ser úteis 
ao se pensar sobre alocação de recursos em uma empresa 
diversificada, é muito desencaminhador confundi-las com 
estratégias (PORTER, 1989, p. 23). 

 
A estratégia de uma unidade empresarial é o caminho para a vantagem 

competitiva que determinará seu desempenho (KOTLER, 2011). 

Outra prática comum no planejamento estratégico é utilizar a parcela de 

mercado para descrever a posição competitiva de uma unidade empresarial. 

Algumas empresas chegam ao ponto de fixarem a meta de que todas as suas 

unidades empresariais deveriam ser líderes (número um ou número dois) em 

suas indústrias. Esta abordagem da estratégia é tão perigosa quanto 

ilusoriamente clara. Embora a parcela de mercado seja certamente relevante 

para a posição competitiva (devido a, por exemplo, economias de escala). A 
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parcela de mercado por si só não é importante em termos competitivos; a 

vantagem competitiva é. A ordem estratégica para unidades empresariais 

deveria ser alcançar vantagem competitiva. A busca de liderança por si só 

pode garantir que uma empresa não consiga jamais uma vantagem competitiva 

ou que perca aquela que possui. Uma meta de liderança por si só também 

envolve gerentes em debates sem fim quanto ao modo como uma indústria 

deveria ser definida para calcular parcelas, obscurecendo uma vez mais a 

busca de vantagem competitiva que constitui a essência da estratégia 

(KOTLER, 2011). 

As empresas descobriram diversas maneiras de atingir este fim e a 

melhor estratégia para uma dada empresa é, em última análise, uma solução 

única que reflete suas circunstâncias particulares. Entretanto, em sentido mais 

amplo, pode-se encontrar formas de planejamento internamente consistentes 

para criar uma posição defensável em longo prazo e superar os concorrentes 

(KOTLER, 2011).  

 

 

2.4.3 Competitividade e Reestruturação Organizacional 
 

Como uma decorrência do processo de reestruturação produtiva, 

percebe-se, também, que as empresas que formam um setor têm buscado 

encontrar novas formas de organização da produção condizentes com esta 

nova realidade.  

No que diz respeito à competitividade, segundo Kotler (2011), deve-se 

destacar que a noção de competitividade traduz-se em um conjunto 

heterogêneo de características da firma, tais como características tecnológicas, 

gerenciais, locacionais, ente outros, que lhe permite sobreviver e crescer nos 

mercados em que atua. Além disso, uma firma não pode ser considerada 

competitiva em si mesma, mas sim em relação às outras firmas que competem, 

em determinados mercados e durante um certo período de tempo.  
 
Nesse contexto, pode-se perceber que as empresas não 
conseguem mais passar incólumes por este amplo processo 
sem que sejam levadas a fazer profundas mudanças em suas 
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estruturas produtivas, seja no sentido de modificar a sua base 
técnica e/ou de criar ou adotar novos processos de trabalho e 
de organização da produção, sob pena de perderem fatias 
expressivas de seus mercados correntes ou até de 
desaparecerem. E, isto pode ser evidenciado pelo fato de que 
é cada vez maior o número de empresas que buscam melhorar 
a qualidade de seus produtos, aumentar a produtividade, 
diversificar a produção e reduzir custos, de forma a obter um 
maior nível de competitividade (KOTLER, 2011, p. 118). 

 

Kotler (2011) também destaca que a noção de competitividade está 

intrinsecamente ligada à noção de sustentabilidade, isto é, a firma deve ser 

capaz de manter a sua sobrevivência e, também, o seu crescimento. Para ele, 

a competitividade depende do ambiente em que a firma está inserida. 

Entretanto, isto não significa dizer que não seja capaz de mudar o ambiente em 

seu favor, muito pelo contrário, pois, muitas firmas na realidade são capazes de 

alcançar posições de destaque nos mercados em que atuam, influenciando 

diretamente nas regras do jogo. 

Para Kotler (2011) existem estratégias diversificadas a serem seguidas 

pelas organizações na busca de competitividade. Entre as principais podem ser 

citadas: o grau de rivalidade que parte do princípio da determinação da 

extensão até a qual o valor criado por uma indústria será dissipado através da 

concorrência direta. Os determinantes estruturais do grau de rivalidade de uma 

indústria são numerosos. Um conjunto de condições diz respeito ao número e 

ao porte relativo dos concorrentes. 

A presença de um concorrente dominante, ao invés de um conjunto de 

concorrentes igualmente equilibrados, pode reduzir a rivalidade. O participante 

maior passa a ditar regras, padrões e preços, disciplinando seus concorrentes, 

ao passo que participantes de porte semelhantes podem tentar superar uns 

aos outros para obter vantagens (KOTLER, 2011). 
 

Estratégias competitivas são ações ofensivas e/ou defensivas 
para criação de uma posição defensável em uma indústria, 
para enfrentar com sucesso as cinco forças competitivas e, 
assim, suplantar seus oponentes visando obter um retorno 
sobre o investimento maior para a empresa (ABDALA, 2005, p. 
73). 
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As empresas descobriram diversas maneiras de atingir este fim e a 

melhor estratégia para uma dada empresa é, em última análise, uma solução 

única que reflete suas circunstâncias particulares. Entretanto, em sentido mais 

amplo, pode-se encontrar estratégias genéricas internamente consistentes para 

criar esta posição defensável em longo prazo e superar os concorrentes em 

uma indústria (KOTLER, 2011). 

O enfoque consiste exatamente em observar um determinado grupo 

comprador, um segmento da linha de produtos ou um mercado geográfico, 

podendo assumir diversas formas. Embora as estratégias de baixo custo e de 

diferenciação tenham o intuito de atingir seus objetivos no âmbito da indústria, 

toda estratégia de enfoque visa atender muito bem ao alvo determinado e, 

assim, cada política funcional da empresa é desenvolvida neste sentido 

(KOTLER, 2011). 

Esta estratégia repousa na premissa de que a empresa é capaz de 

atender seu alvo de maneira mais efetiva ou eficientemente que seus 

concorrentes que estão competindo de forma mais ampla. Consequentemente 

a empresa atinge a diferenciação por satisfazer melhor as necessidades de seu 

alvo específico, com custos mais baixos, ou ambos. 

É possível desenvolver uma melhor percepção dos movimentos 

estratégicos em uma indústria quando classifica as empresas pelo papel que 

desempenham no mercado-alvo: líder, desafiante, seguidora ou ocupante de 

nicho.  

Segundo Kotler (2011) quanto às estratégias de líder de mercado, a 

menos que uma empresa tenha legalmente o direito de monopólio do mercado 

(monopólio natural), sua existência não é absolutamente tranquila, deve se 

manter constantemente alerta. Qualquer inovação relacionada a seu produto 

pode aparecer e desgastar sua liderança.  

Continuar sendo a “número um” requer uma tomada de ação com três 

frentes: a empresa deve encontrar maneiras de expandir a demanda de 

mercado total; proteger sua participação de mercado por meios de ações 

ofensivas e defensivas; tentar aumentar ainda mais sua participação de 

mercado – mesmo que o mercado continue estável (KOTLER, 2011). 
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Uma empresa líder lucra mais quando há expansão do mercado total, 

pois poderá convencer um grande número de consumidores a comprarem mais 

trazendo grandes benefícios para a liderança do setor. Em geral tais empresas 

devem procurar novos usuários, novos usos e maior utilização de seus 

produtos.  

Em relação a defesa de participação de mercado, para Kotler (2011), ao 

mesmo tempo que a líder tenta expandir as dimensões de seu mercado total, 

deve defender seus negócios já existentes dos ataques dos rivais, através da 

inovação contínua, levando o setor a desenvolver novos produtos e serviços ao 

consumidor, à eficácia na distribuição e a redução de custos, o que faz com 

conserve sua vitalidade competitiva e seu valor para os clientes. 

Mesmo que a líder de mercado não lance ofensivas, não deve deixar 

nenhum ponto importante exposto e, evidentemente, deve considerar 

cuidadosamente os territórios que merecem ser defendidos, até mesmo com 

prejuízo. Qualquer ataque pode comprometer os lucros, mas a rapidez na 

reação pode ter uma enorme importância nos resultados dos lucros (KOTLER, 

2011). 

Já no processo de expansão da participação de mercado, as líderes de 

mercado podem melhorar sua lucratividade aumentando sua participação de 

mercado. A lucratividade da empresa, medida pelo retorno sobre o 

investimento cresce na medida de sua participação de mercado. Este 

crescimento, porém, não é infinito, existindo, para cada mercado, um ponto de 

ruptura em que a aquisição de participações de mercado deixa de significar 

melhores retornos sobre investimentos. 

As estratégias de desafiante de mercado determinam, segundo Kotler 

(2011) que as empresas que ocupam o segundo ou o terceiro níveis ainda mais 

baixos em um setor são conhecidas como empresas desafiantes ou 

seguidoras. Essas empresas podem adotar duas posturas: podem atacar a 

líder e outros concorrentes (desafiantes) ou entrar no jogo e não “prejudicar 

ninguém” (seguidoras). Há muitos casos de desafiantes que ganharam terreno 

ou até mesmo ultrapassaram a líder. 
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Porter (1989) destaca que para que seja possível a realização de uma 

análise da Formulação Estratégia adotada pelos participantes de um dado 

mercado, deve-se considerar cinco aspectos fundamentais, sendo eles: atitude 

competitiva, magnitude, velocidade, território e arma.  

De forma geral, as análises estratégicas sempre procuraram encontrar 

traços comuns que pudessem ser estudados e replicados por diversas 

empresas, reproduzindo resultados satisfatórios. No âmbito empresarial, 

buscam posicionar a empresa de forma que esta possa alcançar o já 

mencionado desempenho sustentável superior. 

Para a formulação da estratégia empresarial coerente são necessários 

instrumentos de análise a fim de que seja examinado o ambiente econômico da 

empresa, determinar as características essenciais do setor industrial, observar 

o seu desenvolvimento e as suas tendências. Avaliando-se as oportunidades e 

riscos dispondo de diferentes recursos e competências (KOTLER, 2011). 

 

 

2.5 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E APRENDIZADO ORGANIZACIONAL 

 

O aprendizado organizacional ocorre quando a organização é capaz de 

alterar seus padrões de desempenho a fim de antecipar e/ou reagir à mudança 

ambiental, ao acrescentar novos padrões de atividade, descartando padrões 

que não são mais necessários. Para que uma organização possa aprender, ela 

precisa ter padrões de atividade que alterem os seus próprios (MOHRMAN e 

MOHRMAN JR, 1995). 

Nesse sentido o planejamento estratégico é uma atividade que pode ser 

uma forma de aprendizado organizacional desde que identifique o padrão de 

conhecimento que deverá ser estabelecido e as características estruturais que 

trarão à tona os comportamentos desejados (ALDAY, 2000). 

De acordo com Chiavenato (2012) o aprendizado organizacional requer 

padrões de atividade a serem estabelecidos nas organizações que permitam o 

exame coletivo e as mudanças de seus próprios padrões de atividade.  
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Segundo o autor supracitado, tais mudanças estão vinculadas à 

inovação, à invenção e à adoção de novos processos de melhoria 

organizacional, por meio dos quais as organizações se concentram em 

aumentar a eficiência de seus processos de trabalho e o aprendizado que 

orienta o redesenho de organizações e de subsistemas organizacionais para 

desempenhar novas estratégias e ou enquadrar novos valores e melhorar 

significativamente, o desempenho organizacional (CHIAVENATO, 2012). 

Quanto à inovação e melhoria organizacional, o autor destaca que 

ambas as situações requerem uma forte integração horizontal, inclusive 

cooperação íntima entre especialidades diferentes, subgrupos e orientação 

para clientes internos e externos. O objetivo de aprender e mudar requer 

paciência e um horizonte de tempo adequado.  

Os novos papéis dos indivíduos na solução de problemas, no apoio, na 

defesa e no gerenciamento das mudanças precisam ter o suporte de 

incentivos, fixação de objetivos, avaliação e outras práticas de recursos 

humanos que moldam o comportamento. São necessárias comunicações 

rápidas e fáceis para cima e para baixo da escala hierárquica e uma partilha 

aberta de informações sobre o negócio, sua missão e objetivos. O processo de 

aprendizado, a inovação e a melhoria precisam ser vistos como processos 

organizacionais centrais que devem ser apoiados (ALDAY, 2000). 

É preciso considerar as formas organizacionais em evolução em um 

mundo que requer aprendizado e mudanças organizacionais continuamente, 

com capacidade de auto estruturação. Deve-se destacar também que essa 

mudança não é simplesmente aprender a fazer melhor o que já foi feito e sim 

impor uma mudança nos pressupostos fundamentais e nos princípios de 

organização. Esses processos serão a vantagem competitiva da organização 

do futuro, uma vez que, com adaptação para um ambiente em rápida mutação 

são fundamentais para se manter a organização viva a ativa no mercado. 

(MOHRMAN e MOHRMAN JR, 1995). 

Neste contexto, mudanças organizacionais e aprendizado, são 

condições que estão sendo impostas às organizações nos últimos tempos, 

como forma de se adequarem a uma nova realidade e consequentemente 
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buscarem um diferencial competitivo. As empresas que não mudarem seu 

comportamento para enfrentar a essa nova realidade, não sobreviverão às 

mudanças dinâmicas que estão sendo impostas. Pois como se sabe o volume 

de informações move-se com tamanha rapidez que é possível cair na tentação 

de afirmar que a vida das organizações nesse mercado globalizado, será 

transformada por avanços e necessidades de mudanças organizacionais e do 

aprendizado. E as organizações têm que se preparar para inovar, melhorar, 

adquirir conhecimentos, replanejar, atingindo assim seu auto desenvolvimento 

(ALDAY, 2000). 

Robbins (2002) mostra que a aprendizagem organizacional é o 

aprimoramento de questões que dizem respeito à vida da própria empresa, sua 

composição, sua estrutura, seu desenvolvimento, seus pontos fracos e fortes, 

seu presente e seu futuro.  

A aprendizagem organizacional faz parte do desenvolvimento gerencial 

e dos talentos da empresa. Vale registrar, que é uma tendência das 

organizações modernas, instalar centros de desenvolvimento e políticas 

orientadas a esse modelo como alavancas de reeducação e atualização 

constante dos membros da empresa em assuntos internos e externos. 

(CHIAVENATO e SHAPIRO, 2003). 

Com relação a isso, Toffler (1997, p. 119) diz:  

 
Para sobreviver, para evitar o que chamamos de choque do 
futuro, o indivíduo precisa tornar-se infinitamente mais 
adaptável e capaz do que nunca. Precisa procurar maneiras 
inteiramente novas de se apoiar, pois todas as antigas raízes - 
a religião, a nação, a comunidade, a família ou a profissão - 
estão agora tremendo sob o impacto do furacão representado 
pelo ímpeto da aceleração. 

 

Gerenciar mudanças no plano organizacional é um dos maiores desafios 

entre os campos de responsabilidade da administração. Não tanto pelas 

transformações da tecnologia, dos processos ou de outros fatores que atingem 

o dia-a-dia da empresa, mas muito mais por aquelas que focam o ser humano 

(CHIAVENATO e SHAPIRO, 2003). 
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Segundo Marras (2002), os novos processos relacionados ao trabalho 

fazem parte de um cenário que deve ser analisado sob um ponto de vista 

multidisciplinar e holístico, principalmente quando traçam diretrizes estratégicas 

de longo prazo.  

Este é o caso da administração de recursos humanos, que ao planejar o 

destino organizacional de uma empresa, deve estar preparada para considerar 

a adoção de técnicas específicas na estrutura organizacional, que propicie 

mudanças no envolvimento comportamental da equipe.  

Ao levar em consideração, que toda mudança, tem por objetivo ampliar o 

sistema decisório, é compreensível a utilização, por parte das equipes ou dos 

grupos de trabalho, do poder e da autonomia de como realizar suas tarefas, 

reforçando-os com credibilidade e encorajando sua criatividade. 

Paradoxalmente, essa mudança requer que a empresa possua um estilo de 

liderança muito bem construído ao longo de toda a sua estrutura para suportar 

as consequências advindas desse modelo (CHIAVENATO e SHAPIRO, 2003). 

O trabalho em equipe é um modelo perseguido pela administração das 

organizações modernas. Tem como princípio, fazer com que os empregados 

trabalhem em conjunto e compartilhem responsabilidades, obtendo como 

resultado, indivíduos comprometidos e envolvidos na solução de problemas. 

Em modelos como esse, é preciso que os supervisores se identifiquem como 

coordenadores e não controladores para o sucesso do empreendimento. É 

interessante notar que os próprios membros do grupo se encarregam de 

ajustar eventuais desvios que ocorrem entre eles, seja técnico seja 

comportamental (BOOG, 2011). 

Motta (2011) destaca que o trabalho em equipe difere do trabalho em 

grupo, isto é, no trabalho em grupo os componentes do mesmo executam as 

tarefas que lhe foram designadas pelo líder, responsabilizando-se 

isoladamente pelo que cada um realiza. Já na equipe todos trabalham em 

uníssono, envolvidos cada um na tarefa de todos, fazendo com que haja um 

comprometimento total nos resultados gerais. 
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2.6 VANTAGENS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Quando procuravam aplicar planejamento estratégico, muitas empresas 

e organizações públicas o faziam da mesma forma que usavam a visão 

clássica de planejamento. Assim, continuavam a vê-lo como um instrumento 

racional analítico, sofisticado, centralizado, restrito ao topo da organização, 

delegado a departamentos ou assessorias especializadas em planejamento 

com a função de fabricar planos e instituir sistemas de controle.  

 
A dimensão estratégica do planejamento era instituída 
parcialmente e restringia-se às dimensões analíticas das 
transações da organização com o ambiente, a fim de definir 
novos objetivos na perspectiva de grande escopo e maiores 
horizontes de tempo. (MOTTA, 2011, p. 90). 

 
Segundo Motta (2011), quando se cria apenas o sistema administrativo 

do planejamento, sem lhe adicionar a nova perspectiva gerencial, o resultado é 

que a maioria dos funcionários da organização continuará a atuar da mesma 

forma e nas mesmas tarefas de antes; eles apenas ganharão alguns novos 

formulários e tabelas que preencherão periodicamente.  
 
Passam a ser vistos como planejamento esses formulários ou 
relatórios, ou seja, criam-se atividades burocráticas paralelas e 
sem conexão com as tarefas organizacionais, apenas para 
satisfazer demandas de um setor de planejamento. Tal prática 
desenvolve a crença de que o fim último, único do 
planejamento é o controle (MOTTA, 2011, p. 92). 
 

O autor destaca que o produto do planejamento estratégico não é um 

plano, nem um conjunto de planilhas e tabelas, nem mesmo uma nova 

metodologia de análise. “O produto do planejamento estratégico são resultados 

compatíveis com as funções organizacionais” (MOTTA, 2011, p. 92). 

Motta (2011) considera algumas razões para uma empresa desenvolver 

o planejamento estratégico: o avanço tecnológico, a melhoria no 

relacionamento com funcionários e clientes, o controle financeiro, entre outros. 

O avanço tecnológico e as rápidas transformações no mercado tornaram 

mais complexa a gestão das empresas. O planejamento estratégico pode 

ajudar o empresário a prever e reagir rapidamente às mudanças 
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mercadológicas, a aproveitar as oportunidades, assim corno a identificar áreas 

de negócios promissoras. (MOTTA, 2011). 

Complementando o orçamento, o planejamento estratégico indica a 

direção futura da empresa através dos objetivos de longo prazo, e a 

organização ainda pode utiliza-lo para apresentar seu negócio a acionistas e 

credores. No entanto, apenas o controle financeiro também não é suficiente 

para garantir o sucesso da empresa nos negócios. 

O planejamento estratégico também pode ser utilizado para envolver os 

funcionários em todas suas as áreas de atividade, disseminando os objetivos 

por toda a organização. Dessa forma poderá ser útil no relacionamento com 

fornecedores, anunciantes, procuradores, auditores, contadores, investidores e 

consultores (MOTTA, 2011). 

O planejamento estratégico nasceu para estabelecer um sentido de 

direção, e não para implantar mais burocracia. A gerência estratégica ajuda a 

recuperar a visão menos funcional e mais globalizante e integrada que se 

pretendia com o planejamento estratégico. (MOTTA, 2011). 

Toda a essência da visão estratégica na administração pode ser 

resumida na ideia de se construir, em nível organizacional, uma postura que 

seja suficientemente forte para indicar com clareza um caminho futuro e 

suficientemente flexível para ser alterado de acordo com novas condições 

ambientais. (MOTTA, 2011). 

Dessa forma o planejamento estratégico é uma ferramenta para a 

aprendizagem organizacional ajudando a tomar decisões numa era em que já 

não se tem mais tempo de formular e definir os problemas. (MOTTA, 2011). 

 

 

2.7 GERENCIAMENTO PELAS DIRETRIZES 

 

O Gerenciamento pelas Diretrizes (GPD) tem como base dois sistemas 

de gerenciamento, os quais são conduzidos simultaneamente. São eles o 

gerenciamento interfuncional e o gerenciamento funcional. 
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O gerenciamento interfuncional lida com a solução de problemas 

prioritários da alta administração através do desdobramento das diretrizes e 

seu controle entre departamentos É o gerenciamento no nível do planejamento 

estratégico e de responsabilidade da alta administração. O gerenciamento 

Funcional: este trata dos assuntos ligados à manutenção e melhoria contínua 

das operações de rotina da empresa. Representa a administração do trabalho 

diário ligada à prática da gestão da qualidade. Cuida dos aspectos mais 

básicos ou rotineiros da operação do negócio.  

Segundo Falconi (apud CAMPOS, 2004), o Planejamento Estratégico, 

nessa abordagem, é composto de: 1. Plano de Longo Prazo (5 a 10 anos), 

onde são estabelecidas estratégias (meios) para se atingir a "Visão de Futuro" 

(fins) da empresa. Tais estratégias buscam trazer mudanças estruturais 

no negócio; 2. Plano de Médio Prazo (3 anos), onde ficam definidas as 

metas "sobre as estratégias de longo prazo e feitas projeções financeiras que 

suportem as medidas para o atingimento das metas"; 3. Plano Anual, onde é 

colocado o detalhamento para o primeiro ano dos planos de longo e médio 

prazo, "com metas concretas, até o ponto de se terem os planos de ação e o 

orçamento anual". 
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3. FORMULAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Para a formulação do Planejamento Estratégico foi necessário analisar 

os ambientes interno e externo à empresa, bem como são seu pensamento e o 

contexto e as tendências do mercado em que a mesma atua. 

 

3.1 O MERCADO DE TREINAMENTOS NO BRASIL 

 
O Retrato do Treinamento no Brasil apontou as principais tendências do 

setor de Treinamento e Desenvolvimento. Divulgada durante o CBTD 

(Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento) que aconteceu na 

cidade de Santos, em São Paulo, a pesquisa é realizada pela ABTD 

(Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento) em conjunto com a 

Revista T&D Inteligência Corporativa e conta com o apoio da ASTD (American 

Society for Trainning and Development). (CASTRO, 2013). 

Participaram da pesquisa 193 organizações com uma média de 4227 

colaboradores.  

O perfil médio da organização respondente foi de 4.227 colaboradores; 

69,7% das organizações pertencem à iniciativa privada; 13% das organizações 

possuem mais de 50 mil colaboradores; 18% das organizações possuem cerca 

de 5 mil colaboradores; 24% das organizações possuem até 300 colaboradores 

Os resultados mais significativos foram: 

• O investimento que as empresas brasileiras farão em Treinamento e 

Desenvolvimento em 2014 é maior que a projeção de aumento do 

Produto Interno Bruto do Brasil: 9%. “Este número confirma uma 

tendência de retomada dos investimentos em T&D (Treinamento e 

Desenvolvimento) como ação estratégica pelas empresas. É uma 

resposta para dar sustentabilidade ao crescimento do país”, avalia 

Alfredo Castro; 

• Esta tendência se confirma também pelo aumento na média de dois 

valores: a remuneração mensal de quem recebe treinamento nas 

corporações e o investimento anual nos profissionais treinados. Nas 193 

organizações pesquisadas com cerca de 4227 colaboradores - o valor 
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médio do investimento anual por profissional é de R$ 4.781,00. “O 

montante equivale a 86% da remuneração média mensal dos 

profissionais que receberam treinamento, isto é, para cada R$ 100 

mensais de remuneração, as empresas investem R$ 86 em treinamento 

por ano.”; 

• Em comparação com os dados do ano anterior, houve um aumento de 

11% nas empresas que declararam ter Universidade Corporativa; 

• 55% das empresas pesquisadas disseram ter um executivo-sênior 

dedicado às estratégias de treinamento, gestão do conhecimento ou de 

capital humano; 

• Aumentou a opção das empresas por utilizar fornecedores terceirizados 

de T&D. A pesquisa mostrou que 84% das organizações contratam 

consultorias externas e adotam soluções terceirizadas como parte de 

sua estratégia para capacitar as equipes; 

• A pesquisa detectou, que a utilização de tecnologia, mídias sociais e 

outras conexões para realizar treinamentos deixando-os mais 

interessantes e versáteis vem crescendo. As empresas investem 21% do 

orçamento em treinamentos realizados com recursos tecnológicos, 

sendo que 11,8% do orçamento anual total é destinado ao e-learning; 

• O Treinamento e Desenvolvimento também tem sido usado como parte 

da estratégia de engajamento e retenção de talentos. “Um ambiente que 

valoriza o desenvolvimento e o aprendizado é um dos mais importantes 

indicadores de mensuração para saber se a empresa é um bom lugar 

para se trabalhar”, afirma o especialista; 

• 80% das empresas entrevistadas prioriza o desenvolvimento de 

lideranças. “Ainda prevalece o treinamento presencial nestes casos”, 

complementa Castro; 

• Cresceu o interesse das empresas em mensurar os benefícios do 

investimento em T&D. Aumentou de 6% (2012) para 9% (2013) o 

número de empresas que buscam determinar também o impacto do 
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treinamento nos indicadores do negócio ou resultados financeiros 

(baseando-se principalmente na relação entre investimento e resultado 

gerado pelo programa de treinamento); 

O objetivo da pesquisa foi orientar ações estratégicas para 

organizações, consultores e fornecedores de soluções tecnológicas que se 

dedicam ao aprendizado executivo. O levantamento possibilita quantificar as 

demandas e tendências do mercado de T&D, permitindo que ele cresça de 

maneira planejada. É muito importante entender como os profissionais estão e 

quais são suas necessidades para que as organizações invistam na direção 

correta, potencializando os resultados dos investimentos. (CASTRO, 2013). 

A pesquisa foi organizada sobre três pilares diferentes: as grandes 

transformações no formato e modelo de treinamento, com o uso de novas 

tecnologias e a convivência de várias gerações no local de trabalho; os 

resultados de impacto que o treinamento vem alcançando, colocando-o como 

um dos investimentos mais estratégicos na gestão de conhecimento; e a 

crescente importância do treinamento no novo momento econômico do Brasil. 

Na opinião do consultor, responder ao questionário eletrônico é uma 

maneira de as empresas oferecerem uma contribuição profissional para ampliar 

o nível de qualidade de T&D no Brasil. As organizações que participaram da 

pesquisa também apostam no Treinamento e Desenvolvimento como 

estratégia de engajamento e retenção de talentos. Em 33% das empresas, 

todos os funcionários participaram de pelo menos um programa de treinamento 

ao longo do ano.  

Em média, são 45 horas anuais de treinamento no Brasil, mas em 

empresas de serviços, tecnologia da informação e consultoria este número 

sobe para 89 horas anuais, quase o dobro da média nacional. Os programas 

de T&D voltados para o desenvolvimento de lideranças continuam sendo uma 

forte tendência nas empresas. Para 77% dos entrevistados, o treinamento dos 

executivos é tema obrigatório. Já os programas para gerência e supervisão são 

adotados por 87% das organizações. 

Pensando em 2014, 80% das empresas afirmam que o desenvolvimento 

de lideranças será prioritário. Entre os temas que serão parte dos programas 
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de treinamento, cinco se destacam como prioridades: Liderança (81%), 

Comunicação e feedback (58%), Qualidade e/ou atendimento ao cliente (39%), 

Segurança e/ou treinamento obrigatórios (22%) e Tecnologia da informação 

(17%). 

A combinação destes dados aponta para uma tendência de multiplicação 

e integração de diferentes mídias para tornar o treinamento mais atrativo e 

versátil, atendendo a diferentes gerações e estilos de aprendizagem, ou seja, 

contemplam tanto a quem prefere soluções mais tecnológicas quanto mais 

tradicionais. “Este é um reflexo de uma nova realidade nos ambientes 

corporativos: a convivência de até quatro gerações diferentes de profissionais, 

cada um com suas características próprias e necessidades específicas para o 

aprendizado”, analisa Castro. 

A pesquisa registrou, ainda, que 84% dos colaboradores das empresas 

participantes participaram de programas formais de T&D. “É preciso dividir o 

investimento destinado a T&D para todos os níveis profissionais e não 

privilegiar apenas gerência ou supervisão. A abrangência deve ser levada em 

conta. “, afirma o consultor. 

Castro ressalta que, apesar de muitos resultados positivos, a pesquisa 

mostrou que a relação entre investimento em T&D e o faturamento das 

organizações pesquisadas mostra um índice médio de 0,8%. “O aceitável seria 

entre 1% e 1,5%. Algumas empresas gastam 8 vezes mais com impostos do 

que com treinamentos. Mas o investimento em T&D potencializa a capacidade 

de aumento da criatividade dos colaboradores, o que tende a levar a um 

aumento de faturamento. Quanto mais conhecimento, maior o faturamento. Por 

isso, é preciso investir”, acredita. 

 

 

3.2 PERFIL DA EMPRESA 

 

Ainda na graduação, em 2008, o fundador e ainda sócio/diretor Thiago 

Coutinho de Oliveira, buscando capacitação pessoal, destaque e alavancagem 

da carreira, enxergou um mercado pouco explorado de treinamentos. Em sua 



 

 

 
 
 
59 

 
 
   
 
  
   

 

     

maioria, esses cursos aconteciam em grandes centros urbanos, com preços 

elevados e foco em profissionais e empresas de grande porte. 

Dessa maneira, ele decidiu oferecer os mesmos tipos de capacitação 

em Instituições de Ensino Superior (IES), com foco no público estudante e 

interessado em suprir o que se viu de desfalque durante os cursos de 

graduação. Reformulados para o novo contexto do mercado e o cenário real de 

seus clientes, esses treinamentos deram origem à Voitto Treinamento e 

Desenvolvimento, conforme depoimento do fundador: 

“O caminho mais fácil para me tornar gestor em uma grande empresa 

eram os famosos programas trainees. Porém, o processo era, e continua 

sendo, extremamente concorrido, o que me alertou para a necessidade de 

buscar um diferencial. Eu procurava cursos de curta duração que pudessem 

fazer diferença em relação aos outros candidatos e descobri os cursos de Seis 

Sigma. Porém, eles eram oferecidos somente em grandes capitais e a um 

custo muito alto para que um estudante pudesse arcar. Resolvi formar um 

grupo de alunos e agenciar consultores que pudessem nos fornecer este 

mesmo treinamento a um custo coerente com a realidade estudantil. Por se 

tratar de algo inovador, a aderência foi enorme, abrimos a primeira turma na 

UFJF e em poucos dias esgotamos as vagas, sendo necessária uma turma 

extra. Hoje, vejo a importância da Voitto como complementação curricular 

gerando vantagem competitiva a universitários e como a empresa foi 

importante para mim desde essa época." (VOITTO, 2012) 

 

 

Figura 5 - Logotipo Voitto Treinamento e Desenvolvimento 
Fonte: Voitto T&D, 2016a 
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Desenvolvendo uma metodologia voltada para a prática e o mercado de 

trabalho, a Voitto busca unir o que se é aprendido na sala de aula à situações 

reais do dia a dia de uma empresa, tornando-se referência na formação de 

profissionais que desejam destaque no seu ambiente. 

Com uma visão ainda mais ambiciosa do seu potencial de vendas, a 

forma de trabalho da empresa segmenta seu direcionamento comercial de 

duas diferentes formas no mercado. 

 

 

Treinamentos Abertos 

Atraindo em sua maioria o público estudante na área de exatas, esses 

treinamentos são realizados geralmente em Instituições de Ensino Superior 

públicas ou particulares, nos quais os alunos realizam sua inscrição de forma 

individual. 

É importante destacar que os treinamentos abertos pelo Brasil contam 

com o apoio dos Coordenadores Institucionais (CI’s). Eles são em geral 

estudantes e trabalham como parceiros locais da Voitto, prestando serviços de 

apoio logístico (recebimento/envio de material), apoio operacional (envio de 

listas de presença, cobrança de pagamento) e principalmente de divulgação da 

marca na instituição em que estudam e auxilio na escolha do curso de maior 

interesse do público local. Esse parceiro recebe uma remuneração variável de 

acordo com a lucratividade da turma e tem a oportunidade de realizar os cursos 

dos quais é responsável gratuitamente, além de obter descontos nos demais 

treinamentos oferecidos pela organização. 

Apesar de não se enquadrar nas definições de um colaborador 

contratado (CLT), esse modelo é base do funcionamento da Voitto, 

apresentando pontos positivos e negativos que serão discutidos durante a 

aplicação das ferramentas de PE neste estudo. 
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Treinamentos In Company 

Atendendo a empresas em todo o território nacional, a Voitto cria 

materiais didáticos e treinamentos personalizados, com exercícios e estudos de 

caso que simulam situações reais do dia a dia do setor ou ramo de atuação da 

empresa. De operação mais simples (seja pela centralização das inscrições e 

pagamento, seja pela escolha de um conteúdo bem definido), esses 

treinamentos ocorrem geralmente dentro das próprias empresas e não há 

participação de CI’s uma vez que o contato é feito diretamente com a empresa 

e a turma fechada para seus membros. 
Dentre as áreas de conhecimento em treinamento e desenvolvimento, 

cinco delas compõem o portfólio da empresa: 

• Seis Sigma (Lean Seis Sigma) – é uma estratégia de negócios que 

busca resultados pela redução drástica da variabilidade dos processos. 

Para isso, usam-se ferramentas estatísticas e de qualidade, para 

aumentar a capacidade e desempenho do processo, sem elevar 

investimentos. 

Principais produtos: 

o Formação de Yellow Belts em Lean Seis Sigma (YB) 

o Treinamento de Green Belts em Lean Seis Sigma (GB) 

o Upgrade para Black Belts em Lean Seis Sigma (BB) 

o Formação de Lean Practitioner em Lean Manufacturing 

 

• Softwares Empresariais - surgiram com o intuito de otimizar os 

processos, integrar sistemas e realizar a gestão da rotina do trabalho de 

forma eficaz, gerando maior facilidade de compreensão a agilidade na 

realização de tais atividades. 

Principais produtos: 

o Especialistas em Dashboards de Gestão (Dash) 

o Excel Aplicado a Negócios 

o MS Project para Gerenciamento de Projetos 

o VBA Aplicado a Negócios 
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• Sistemas de Gestão – metodologias comprovadas para gerenciar e 

melhorar as políticas, procedimentos e processos de uma organização 

atendendo as necessidades mínimas percebidas por clientes e demais 

stakeholders. Abaixo listados estão os principais produtos dessa 

categoria: 

o Formação de Auditores Internos no Sistema OHSAS 18001 

o Formação de Auditores no Sistema ISO 14001:2004 

o Formação de Auditores no Sistema ISO 9001:2015 

o Formação Gestores em Operações Logísticas 

o MASP - Método e Análise e Solução de Problemas 

o Programa 5S e Housekeeping 

o Gestão para Resultados 

 

• Desenvolvimento Humano - treinamentos orientados a gerar e 

desenvolver comportamentos e habilidades necessárias para uma 

equipe de alta performance, tais como: 

o Comunicação de Alto Impacto - A Oratória Moderna 

o Formação de Líder Coach Voitto 

o Técnicas de Negociação - Melhores Práticas de Mercado 

o Vendas de Alto Impacto 

o Técnicas de Feedback 

 

• Segurança Operacional – atua na sensibilização dos colaboradores por 

meio de fundamentação teórica e aplicações práticas, de acordo com as 

normas regulamentadoras vigentes no Brasil. Os treinamentos dessa 

categoria se resumem no “Combate a Incêndio e Primeiros Socorros” e 

nas Normas Regulamentadoras (NR 05, NR 10, NR 11, NR 12, NR 12, 

NR 20, NR 23, NR 33 e NR 35). (VOITTO, 2016b) 

 

Se, por um lado, o objetivo principal da empresa sempre foi o acúmulo 

de capital, por outro, a melhora e a disseminação da boa imagem da mesma 
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não poderiam ser deixadas de lado, uma vez que nesse mercado a 

credibilidade da instituição se mostra como fator crucial para a escolha do 

cliente. Tendo isso, o pensamento estratégico da Voitto, bem como suas metas 

e indicadores, seguia duas vertentes: a Frente Volume e a Frente Qualidade. 

 

Frente Volume 

A Frente Volume (ou volume de atuação) tem como objetivo principal o 

aumento do capital da empresa, de forma a exigir das respectivas gerências 

uma atenção substancial no que diz respeito, por exemplo, ao aumento da 

quantidade de cursos vendidos (e turmas fechadas), aumento do número de 

parcerias firmadas, maior diversificação do portfólio oferecido, bem como a 

captação de novas instituições de ensino, de potenciais coordenadores e de 

cidades ainda não, ou pouco, exploradas. 

A base para medição dos indicadores da Frente Volume são as tabelas 

de inscrições e pagamentos do próprio site (onde são realizadas as inscrições) 

e as planilhas de controle de cada uma das gerências envolvidas. 

 

 

Figura 6 - Planilha de controle geral dos indicadores 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016d 
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Figura 7 - Dashboard gerencial de Recursos Humanos 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016d 

 

Frente Qualidade 

Buscando capilarizar a marca e ter seu valor reconhecido essa frente de 

pensamento foca a atuação da Voitto na satisfação do cliente final, e, para isso, 

utiliza das duas seguintes ferramentas para coleta da opinião de seus clientes: 

 

Plus e Deltas 

Visando a participação constante do cliente no processo de melhoria da 

qualidade dos treinamentos, a Voitto criou uma ferramenta chamada “Plus e 

Deltas” (figura 8). Após cada dia de curso, o aluno recebe de forma 

individualizada e anônima uma pesquisa rápida onde pode sugerir melhorias no 

treinamento e destacar os pontos positivos mais relevantes para si. 

Ao recolher os Plus e Deltas, o consultor do curso em questão toma as 

medidas que estão sob seu alcance para corrigir os problemas mais citados ou 

explorar ainda mais os pontos positivos também mais vistos. Caso seja 

necessário, há a intervenção do parceiro local ou até mesmo de um 

colaborador da própria Voitto para solucionar problemas mais críticos. No início 

do próximo dia de treinamento as medidas tomadas e os pontos mais citados 

são repassados de forma clara e honesta, mantendo a abertura aos alunos 

para continuar contribuindo para o desenvolvimento e a melhora do processo. 
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Quando o material do curso retorna ao escritório em Juiz de Fora, os 

Plus e Deltas são verificados novamente, para assegurar que o cliente foi 

efetivamente ouvido. 

 

Figura 8 - Plus e Deltas 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2015c 

 
Pesquisa de Satisfação 

Entregue no último dia do treinamento, a pesquisa de satisfação é o 

principal insumo para a métrica dos indicadores qualitativos da empresa. 

Ela é constituída por questões que reúnem a opinião do cliente a 

respeito não só do treinamento em si (recomendando a empresa numa escala 

de 0 a 10), mas detalha essa opinião separando-a em perguntas que visam 

avaliar a atuação do consultor, a qualidade do material didático, a qualidade da 

infraestrutura oferecida e até do coffee break disponibilizado durante os 

intervalos (numa escala de Ótimo, Bom, Regular e Ruim). 

A forma de cálculo do indicador global de qualidade da empresa (NPS) 

se dá pela diferença entre o percentual de clientes promotores (que 

recomendariam a empresa com uma certeza de 9 ou 10) e detratores (para 

valores iguais ou menores do que 6). Para os itens escalonados de Ótimo a 

Ruim, são considerados promotores os que assinalam “Ótimo” e detratores os 

que assinalam “Regular” ou “Ruim”, sendo o resultado final calculado da 

mesma maneira que o NPS. 
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A pesquisa também abre espaço para comentários sobre os pontos 

positivos e negativos do treinamento e para o depoimento do aluno com 

relação ao curso realizado. Tanto esse depoimento quanto os índices dos 

indicadores medidos pela pesquisa podem mais tarde ser divulgados nas 

plataformas da empresa afim de explicitar a satisfação do cliente para novos 

potenciais compradores. 

Vale ressaltar que essa pesquisa possibilita ao aluno assinalar na 

mesma os cursos de seu interesse oferecidos pela empresa (e até mesmo 

sugestão de novos treinamentos), que mais tarde serão analisados pela equipe 

comercial afim de determinar a demanda potencial em uma dada região para 

um ou mais cursos. Abaixo modelo. 

 

Figura 9 - Pesquisa de satisfação 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2015d  
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3.3 APLICAÇÃO DAS FERRAMENTAS 

 

Para dar melhor base às análises que precedem o Planejamento 

Estratégico, algumas das ferramentas apresentadas no capítulo 2 foram 

aplicadas e as conclusões mais relevantes a seguir. 

 

3.3.1 Mariz BCG 

Visto o perfil da empresa e seus principais produtos, foi possível 

desenvolver o estudo do portfólio através da análise da matriz BCG. A figura 

abaixo esquematiza os resultados. 

 

Figura 10 - Matriz BCG da Voitto Treinamento e Desenvolvimento 
Fonte: Autor 

 

Mesmo sendo a categoria mais cara de cursos, a linha Seis Sigma 

possuí maior fator de crescimento dentre a quantidade de turmas realizadas, 

não só por atrair profissionais de nível tático e estratégico interessados em 

liderar projetos de melhoria em sua empresa e alavancar os resultados dos 

seus processos, mas por atingir também estudantes interessados em se tornar 

referência na solução de problemas e conquistar uma certificação que 

representa um enorme diferencial curricular. A marca da Voitto já é bem 

divulgada no mercado em que atua e pretende ampliar ainda mais sua 

exposição em âmbito nacional. Seu cenário de realização desses cursos já é 

responsável pela maior parte do faturamento da empresa (gráfico 1), portanto 
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foram orientados planos para ampliação de suas vendas dada essa demanda 

crescente do mercado. 

 

Gráfico 1 - Pareto do faturamento por produto 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2015a (adaptado) 

 

A categoria de Softwares Empresariais é a “vaca leiteira” da empresa 

porque são produtos já consolidados no mercado e de grande procura, 

principalmente o Excel Aplicado a Negócios e o MS Project para 

Gerenciamento de Projetos. Sendo cursos consideravelmente mais baratos 

que os da linha Seis Sigma, atingem basicamente o público estudante (foco da 

divulgação do modelo de Coordenadores Institucionais) e promovem uma 

contribuição sazonal equilibrada ao caixa da empresa. 

No bloco dos produtos em questionamento, as categorias de Sistemas 

de Gestão e os treinamentos para Desenvolvimento Humano indicam sua baixa 

participação (exceto Juiz de Fora) e sua crescente procura no mercado 

nacional. Voltado para profissionais e estudantes que desejam destaque, esses 

treinamentos apresentam conteúdos que estão em “alta” no mercado, sendo 

cada vez mais exigidos e, portanto, procurados. Esses produtos valem ser 

desenvolvidos para acompanhar o crescimento da demanda desde cedo e se 

tornar referência no assunto. É importante ressaltar que ambas as categorias 

são de amplo interesse para organizações, podendo ser bem aproveitados pela 

equipe comercial In Company. 
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Por fim, no último quadrante da matriz, a categoria dos treinamentos em 

Segurança Operacional já é bem estabelecida no mercado, porém pouco 

rentável, uma vez que atende basicamente empresas que necessitam da 

certificação de seus funcionários para seu funcionamento ou por normas 

regulamentares internas, sendo um investimento feito somente quando 

necessário e normalmente com necessidade periódica de uma nova realização 

do treinamento. Representada basicamente pelos treinamentos In Company 

essa categoria é responsável por sustentar a imagem da Voitto no meio 

empresarial para explorar essa força em outros mercados, sendo portanto sua 

manutenção desejável apesar de sua baixa contribuição. 

 

3.3.2 As 5 forças de Porter 

Analisado o ambiente externo à empresa, mostra-se também necessário 

verificar a situação referente ao ambiente interno da organização e a primeira 

delas é a análise das cinco forças de Porter, que segue abaixo: 

 

Ameaça de novos concorrentes 

Por se tratar de um mercado em ascensão e cada vez mais reconhecido 

e valorizado, há grande atratividade para novas empresas explorarem tanto o 

nicho de turmas abertas quanto o de serviço para outras organizações, 

principalmente fora dos grandes centros, onde a oferta é baixa e sua 

importância ainda pouco difundida. Nesse sentido, vale-se ressaltar que a 

concorrência se diferencia de acordo com a categoria de produto analisada, 

como será mais bem abordado na sessão de “Rivalidade entre os 

concorrentes”. 

Tendo o pensamento simplista, pode-se dizer que o ramo de 

treinamentos apresenta na verdade pouco risco, primeiro porque a empresa 

não possui de fato uma obrigação firmada para com o cliente (como muitos 

outros serviços prestados, se o cliente fica insatisfeito ele dificilmente procurara 

a mesma empresa num segundo momento, mas de fato já pagou pelo 

conhecimento adquirido e que não pode ser devolvido, como no caso da venda 
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de produtos), segundo porque a maior parcela dos custos (material, consultor e 

logística) está atrelada ao aspecto variável, e só se concretiza uma vez que o 

curso em questão já possui inscrições e pagamentos suficientes para sua 

realização, caso contrário o treinamento pode ser adiado ou até mesmo 

cancelado. 

Na realidade, o que se vê no mercado é a entrada de profissionais 

independentes (freelancers), com preços muito baixos, porém pouca 

credibilidade. O desenvolvimento tecnológico percebido atualmente permite 

não só que qualquer conhecimento seja disseminado com maior facilidade, 

mas também que qualquer pessoa consiga criar seu website para 

comercialização do mesmo. Tutoriais no “YouTube”, gratuitos, muitas vezes 

resolvem grande parte dos pequenos problemas relacionados à falta de 

expertise, porém o reconhecimento da marca, a certificação e as aulas 

presenciais realmente práticas e mais elaboradas acabam por restringir um 

pouco a entrada nesse mercado. 

 

Pressão de produtos substitutos 

De certo modo acredita-se que o principal substituto para treinamentos 

presenciais seria os cursos à distância (EAD), porém, como visto no capítulo 4, 

a empresa estudada já iniciou seus projetos para inclusão desse produto em 

seu portfólio. 

Na mesma linha de raciocínio, percebe-se que o meio virtual 

disponibiliza uma vasta gama de cursos e conceitos de forma gratuita, 

diversificada e muito ampla. No entanto a falta de legitimidade ou credibilidade 

e principalmente a falta de certificação muitas vezes ainda permite que o 

consumidor somente seja satisfeito após o contato com um profissional ou 

empresa de fato estabelecida. 

 

Poder de barganha dos compradores 

Os produtos oferecidos de fato vêm suprir uma falta de capacitação 

durante a graduação ou, muitas vezes, uma necessidade profissional criada, 
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quando se é exigida certificação para poder trabalhar, como as NR’s, por 

exemplo. Esse sentimento de necessidade faz com que o consumidor esteja 

disposto a pagar mais pelo produto oferecido. Se tratando de clientes 

individuais em sua maioria, geralmente não compram em quantidade (ou em 

conjunto), portanto acabam por aceitar mais facilmente o preço imposto pela 

empresa. Na verdade a Voitto já tem consciência da barganha envolvida no 

mercado que disputa, e utiliza-se de descontos e promoções em cima de 

preços mais agressivos para atrair clientes. 

Vale ressaltar que mesmo parecendo ter maior poder de barganha, a 

empresa estudada tem consciência que a maioria de seus clientes não possui 

alto nível de renda ou sequer trabalham (já que a atuação se destaca em 

cidades de menor porte e com foco no público estudante), portanto o preço não 

extrapola o que esse público aceitaria pagar em tais condições. 

 

Poder de barganha dos fornecedores 

O alto volume de impressões permite maior poder de barganha da Voitto 

com relação às gráficas contratadas. Procurando manter-se fiel à uma mesma 

gráfica na cidade-sede (da onde saem os materiais), não só o preço negociado 

reduzido, mas a agilidade no atendimento é sim o fator destaque para a 

escolha da gráfica fornecedora. Em poucas situações a impressão é feita na 

cidade do curso, pagando-se o custo normal definido em uma cotação rápida 

nas gráficas da cidade, não havendo grande força de barganha da empresa 

nesses casos. 

Acompanhando seu ideal de crescimento, a Voitto busca 

constantemente novos consultores para seus treinamentos em várias 

localidades do país, principalmente nos grandes centros urbanos, onde a ponte 

aérea permite menor custo e melhor logística. Atualmente esse número não dá 

tanta segurança à empresa, que muitas vezes tem de arcar com maiores 

custos de logística ou até mesmo adiar/cancelar treinamentos por falta de 

profissional, no entanto, a empresa definiu uma escala de pagamento aos 

instrutores com relação à região e aos tipos e quantidade de treinamentos 

ministrados por ele, que de certa forma contempla os valores atrativos ao tipo 
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de profissional contatado. Apesar de ter uma atuação mais tímida, em grandes 

centros, com mais concorrência e maiores custos, a instrutoria acaba por ser 

também mais cara, com valores que podem ser vistos como “padrão”. Dessa 

forma percebe-se que apenas em alguns casos a Voitto tem menor poder de 

barganha com relação aos consultores, podendo adicionar à negociação, em 

todo caso, outras capacitações ao consultor e até mesmo a promessa de 

preferência em treinamentos futuros. 

Por último, sabe-se que em nenhuma localidade de atuação da empresa 

o número de fornecedores de coffee break é reduzido. Por se tratar de 

produtos alimentares muito comuns em todo país, a empresa até mesmo já 

definiu o valor por pessoa que deve ser utilizado para cálculo do orçamento do 

mesmo, portanto o poder de barganha nesse sentido não tende a nenhum dos 

lados. 

 

Rivalidade entre os concorrentes 

Assim como na ameaça de novos entrantes, o baixo risco/investimento 

desse mercado acirra a rivalidade entre concorrentes. No caso da Voitto, a 

concorrência se diferencia de acordo com o produto em questão, porém, de 

maneira geral, ela hoje não é o foco dos problemas da organização, uma vez 

que o mercado de treinamentos se mostra crescente e ainda não saturado para 

a maior parte do território em que a empresa atua. 

Para a categoria de segurança operacional, por exemplo, encontramos 

muitos instrutores independentes com a formação necessária para ministrar e 

certificar turmas, porém o que se vê atualmente é que as empresas acabam 

por encontrar em seu corpo de colaboradores os profissionais desse tipo, ou 

seja, funcionários da própria empresa acabam por ministrar os treinamentos 

para seus colegas. 

No caso de softwares, muitos cursos de informática e outras empresas 

com perfil semelhante se encontram no mercado, com sua própria certificação 

e uma certa força em sua marca. A concorrência com essas empresas não é 

algo preocupante para a Voitto, no entanto, a crescente oferta de profissionais 

independentes começa a incomodar, uma vez que, mesmo com nenhuma ou 



 

 

 
 
 
73 

 
 
   
 
  
   

 

     

pouca credibilidade de certificação, eles aparecem no mercado com preços 

extremamente baixos, desviando potenciais clientes para si. 

Para os cursos de seis sigma e sistemas de gestão, empresas de 

consultoria e mais uma vez os consultores independentes é que disputam o 

mercado ao lado da Voitto. Com profissionais renomados e um mercado com 

grande potencial de investimento essa categoria de cursos tem uma oferta 

consideravelmente maior em grandes centros, foco diferente do definido pela 

Voitto na maioria dos casos. 

Os treinamentos de desenvolvimento humano ainda estão crescendo no 

portfólio da Voitto, porem há outras empresas já melhor consolidadas acerca 

do assunto, sem mencionar novamente, instrutores independentes, como 

palestrantes, que fazem seu nome e sua carreira em cima dessa categoria de 

produto. 

 

3.3.3 Mariz SWOT 

Para auxiliar na definição dos objetivos da organização foi analisada a 

matriz SWOT abaixo: 

 

 

Figura 11 - Matriz SWOT da Voitto T&D 
Fonte: Autor 

Pontos	Fortes	(Strengths) Pontos	Fracos	(Weaknesses)
Atuação	capilarizada	no	país Dependência	de	parceiros

Modelo	de	Coordenadores	Institucionais Alinhamento	técnico	dos	Consultores	insuficiente
Sistema	de	inscrição	simplificado	e	completo Despadronização	Metodologia	Voitto

Forma	de	pagamento	flexível Rotatividade	interna	alta
Banco	de	Consultores	credenciados	e	capacitados

Material	didático	de	softwares	prático	e	bem	avaliado
Infraestrutura	Própria	e	bem	avaliada	(JF)

Credibilidade	da	marca	Voitto

Oportunidades	(Opportunities) Ameaças	(Threats)
Lacuna	prática	no	ensino	superior Concorrentes	similares

Lacuna	de	capacitação	na	maioria	das	empresas Risco	de	Compartilhamento	do	material	por	terceiros
Alto	número	de	IES's Alta	oferta	de	produtos	online

Movimento	Empresa	Júnior Sazonalidade	(férias,	greves)
Mercado	fora	do	eixo	Sudeste	com	poucos	concorrentes Atuações	em	Ambiente	Federais	(burocracia)

Parcerias	com	empresas	e	Associações	(sindicatos,	conselhos) Crise	Econômica	(redução	do	fator	de	compra	das	empresas)
Férias	escolares	(cursos	de	férias)

Expansão	EaD
Modelo	de	Expansão	por	franquias

Credibilidade	com	a	formalização	de	materiais	(editora)
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A maioria dos pontos fortes da Voitto estão relacionados à força da 

marca ou ao aumento da mesma. A atuação capilarizada, o modelo de CI’s, as 

boas avaliações e a qualidade percebida explicitam essa credibilidade e o 

reconhecimento no mercado. A tabela 1 cruza as oportunidades encontradas 

com os aspectos internos (forças e fraquezas) mais relevantes: 

 
Oportunidade	 Aspecto	Interno	 Consequência	

Lacuna	prática	no	ensino	
superior	 Material	didático	prático	e	

bem	avaliado	(Excel,	MASP,	
GPR,	DASH,	YB)	

Captação	do	mercado	e	ganho	de	
credibilidade	da	marca	Voitto	Lacuna	de	capacitação	na	

maioria	das	empresas	

Alto	número	de	IES's	

Atuação	capilarizada	no	país	
Captação	de	novos	mercados	

Credibilidade	da	marca	Voitto	

Forma	de	pagamento	flexível	 Viabiliza	as	vendas	para	estudantes	
Modelo	de	Coordenadores	

Institucionais	
Auxílio	de	um	representante	local	em	

cada	cidade	

Dependência	de	parceiros	 Aumento	da	dependência	dado	o	modelo	
adotado	

Movimento	Empresa	
Júnior	

Dependência	de	parceiros	 Seleção	de	melhores	parceiros	a	partir	do	
seu	interesse	por	atividades	extra	classe	Atuação	capilarizada	no	país	

Mercado	fora	do	eixo	
Sudeste	com	poucos	

concorrentes	

Atuação	capilarizada	no	país	
Melhor	exposição	da	marca	e	

consequente	aceitação	em	novos	
mercados	

Modelo	de	Coordenadores	
Institucionais	

Auxílio	de	um	representante	local	em	
cada	cidade	

Sistema	de	inscrição	
simplificado	e	completo	

Maior	aceitação	em	novos	mercados	Forma	de	pagamento	flexível	

Credibilidade	da	marca	Voitto	
Alinhamento	técnico	dos	
Consultores	insuficiente	

Perda	da	qualidade	percebida	pelo	cliente	Despadronização	
Metodologia	Voitto	

Parcerias	com	empresas	e	
Associações	(sindicatos,	

conselhos)	
Atuação	capilarizada	no	país	 Lista	de	possíveis	empresas	clientes	nas	

novas	cidades	abordadas	

Expansão	EAD	

Alinhamento	técnico	dos	
Consultores	insuficiente	 Utilização	de	um	material/consultor	único	Despadronização	
Metodologia	Voitto	

Modelo	de	Expansão	por	
franquias	

Dependência	de	parceiros	
A	atuação	da	franquia	supre	a	do	parceiro	

local,	com	mais	seriedade,	vontade	e	
comprometimento.	

Alinhamento	técnico	dos	
Consultores	insuficiente	

Possibilidade	de	realizar	o	alinhamento	
mais	detalhadamente	(consultores	locais)	

Despadronização	
Metodologia	Voitto	

Possibilidade	de	padronizar	a	metodologia	
utilizada	frente	a	uma	melhor	previsão	da	

demanda	
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Atuação	capilarizada	no	país	
Maior	mercado	para	a	venda	de	franquias	

Credibilidade	da	marca	Voitto	
Sistema	de	inscrição	

simplificado	e	completo	 Centralização	do	sistema	de	
inscrição/pagamento	Forma	de	pagamento	flexível	

Banco	de	Consultores	
credenciados	e	capacitados	 Facilidade	de	atender	novos	mercados	

Credibilidade	com	a	
formalização	de	materiais	

(editora)	

Atuação	capilarizada	no	país	

Aumento	de	força	da	marca	Voitto	
Credibilidade	da	marca	Voitto	
Material	didático	prático	e	
bem	avaliado	(Excel,	MASP,	

GPR,	DASH,	YB)	

Tabela 1 - Oportunidades X aspectos internos da Voitto T&D 
Fonte: Autor 

 

De maneira análoga a tabela 2 agrupa agora os aspectos internos que 

mais se relacionam às ameaças listadas e suas consequências: 

Ameaça	 Aspecto	Interno	 Consequência	

Concorrentes	similares	

Atuação	capilarizada	no	país	 Maior	número	e	diversidade	de	
concorrentes	

Modelo	de	Coordenadores	
Institucionais	

Modelo	exclusivo	da	Voitto,	que	dá	força	
à	marca	através	de	um	contato	local	para	

os	clientes	
Material	didático	prático	e	
bem	avaliado	(Excel,	MASP,	

GPR,	DASH,	YB)	
Preferência	dos	clientes	pela	Voitto	frente	

a	outros	concorrentes	
Credibilidade	da	marca	Voitto	

Risco	de	
Compartilhamento	do	
material	por	terceiros	

Banco	de	Consultores	
credenciados	e	capacitados	

É	fornecida	a	versão	digitalizada	do	
material	para	consultores	que	o	

necessitam	com	antecedência,	sendo	
difícil	o	rastreamento	da	utilização	
imprópria	ou	do	plágio	do	material	

disponibilizado.	

Atuação	capilarizada	no	país	

Alta	oferta	de	produtos	
online	 Credibilidade	da	marca	Voitto	 Preferência	de	muitos	clientes	por	um	

certificado	com	maior	força	no	mercado	

Sazonalidade	(férias,	
greves)	

Atuação	capilarizada	no	país	 Tendência	de	equilíbrio	(enquanto	
algumas	IE's	estão	em	férias,	outras	não)	

Modelo	de	Coordenadores	
Institucionais	

Melhor	previsão	da	demanda	frente	a	
sazonalidade	

Atuações	em	Ambiente	
Federais	(burocracia)	

Infraestrutura	Própria	e	bem	
avaliada	(JF)	 Independência	desses	ambientes	

Crise	Econômica	(redução	
do	fator	de	compra	das	

empresas)	
Forma	de	pagamento	flexível	 Melhores	opções	para	negociação	frente	

a	crise	

Tabela 2 - Ameaças X aspectos internos da Voitto T&D 
Fonte: Autor 
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3.4 DIRECIONAMENTO ORGANIZACIONAL 

 

Após a aplicação e análise das ferramentas de suporte ao planejamento 

estratégico e ainda com o slogan “Transformando conhecimento em diferencial 

competitivo”, definiu-se a missão, a visão e os valores da organização. 

• Missão: “Diferenciar pessoas para potencializar resultados.”. 

• Visão: “Ser referência nacional no desenvolvimento da sociedade pela 

educação coorporativa até 2016.”. 

• Valores: Paixão pelo que faz, empreender sempre, disciplina no método, 

resultados, meritocracia. 

 

3.4.1 Objetivos Estratégicos 

Feita a análise do mercado atual e a forma como a Voitto se porta no 

mesmo, foram definidos, de forma alinhada com a visão da empresa, os 

objetivos estratégicos abaixo, separados pelos ideais da Frente Volume e da 

Frente Qualidade. É importante destacar que o planejamento proposto visa a 

atuação próspera e sustentável da empresa no longo prazo, porém trabalha 

com um horizonte de seis meses, sendo revisado a cada novo período. 
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Frente Volume 

 

Figura 12 - Objetivos estratégicos da Frente Volume 
Fonte: Autor 

 

• Aumentar o Faturamento das Turmas In Company 

Apesar do esforço contínuo da equipe as vendas para empresas 

acontecem bem menos frequentemente do que as vendas para pessoas 

físicas. É muito mais complicado fazer uma organização enxergar a 

necessidade de capacitação e decidir investir em seus colaboradores do que 

um único indivíduo perceber e investir em seu próprio desenvolvimento. Nesse 

sentido, somente quando a empresa realmente se vê nessa situação é que ela 

procura uma empresa de treinamento, o que acaba por revelar que muitas das 

vendas dessa gerência foram feitas de forma passiva, indicando que a atuação 

Aumentar	D ivulg ação Melhorar	a	Seleção
Nº	CI's	Ativos Nº	Cursos	Cancelados	c/	< 5	inscritos

Aumentar	Volume Melhorar	Suporte
Cursos	publicados Nº	Cursos	Cancelados	c/	> 5	inscritos

Melhorar	Eficiência Melhorar	Escolha	do	Curso
Índice	de	Assertividade %	de	BB	lançados
Média	de	alunos/curso

Melhorar	Divulg ação	Interna
Inscrições	Rede	Social	+ 	E-mail	MKT

Aumentar	Volume
Novos	Negócios

Melhorar	Eficiência
Índice	de	Propostas	Aceitas

Aumentar	Divulg ação	Física
Melhorar	Eficiência Nº	de	Ações	Realizadas

Alunos	Curso
Melhorar	Divulg ação	On-Line
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da mesma tinha pouca interferência nos resultados atingidos. O que se visava, 

portanto, era ser conhecido pelas empresas para poder atende-las assim que 

solicitado. 

As turmas In Company de fato não serão foco da empresa no segundo 

semestre de 2015. O baixo faturamento atingido pela gerência nos períodos 

anteriores (gráfico 2), a reformulação da equipe e o cenário de crise no país 

acabara por gerar metas desanimadoras e assim mesmo desafiadoras. De toda 

forma, era esperado o aumento do volume de novas empresas atingidas e, 

claro, da quantidade de propostas aceitas a partir desses contatos. 

Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2015a (adaptado) 
 

Mesmo que a gerência se veja, portanto, realizando vendas a médio e 

longo prazo, vale ressaltar que, apesar de menos frequente, a venda para 

empresas tem suas vantagens, a partir do momento em que agrupa um alto 

número de alunos, centraliza o pagamento e a definição de datas e dão ainda 

mais credibilidade à marca Voitto, associando seu nome ao das empresas 

clientes em futuros anúncios publicitários. 

 

• Aumentar o Faturamento de Turmas Abertas em Juiz de Fora 

O controle de um negócio é sempre mais adequando quando se está 

presente, assim os cursos realizados em Juiz de Fora sempre tenderam a 

30%

44%

26%

Distribuição	do	Faturamento	por
Gerência	Comercial

AB	JF AB	Outras	Cidades In	Company

16
%

70
%
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%

2015.1

30
%
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%
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%

2014.1

15
%

63
%

22
%

2014.2

Gráfico 2 - Divisão do faturamento por gerência comercial 
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acontecer mais frequentemente, com menos falhas e menores custos. Com 

sua qualidade já reconhecida localmente, a ideia era ser visto para vender 

mais. Nesse ponto o principal aspecto percebido foi a necessidade de aumento 

do volume de potenciais clientes atingidos, bem como a melhora na eficiência 

de captação dos mesmos, de forma a sugerir a intensificação da divulgação 

tanto física quanto virtual dos cursos oferecidos e a manutenção/melhora da 

boa imagem construída na região. O foco dessa estratégia é elevar a média de 

alunos em uma mesma turma, de modo a aumentar significativamente a 

margem de lucro para cada treinamento e, claro, explorar ainda mais a forca da 

marca na cidade promovendo um aumento da quantidade de turmas 

realizadas. 

 

• Aumentar o Faturamento de Turmas Abertas em outras cidades 

O principal mercado da Voitto atualmente está nas turmas abertas em 

outras cidades do país que não Juiz de Fora. A empresa busca a expansão de 

sua marca e mercado, portanto muitas das cidades trabalhadas nunca tinham 

sido abordadas pela Voitto. Nesse sentido a exposição da marca em suas 

plataformas exibindo vários cursos na cidade apontada e no país e o alto 

volume de cidades atingidas é o principal argumento de marketing para 

credibilidade da empresa, bem como a listagem das grandes organizações 

também já atendidas. Nesse sentido, foi orientado às gerências comercial e de 

marketing que elevassem o volume de cursos publicados no site, atingindo 

novas cidades e abrindo mais cursos nas já trabalhadas. 

Para acompanhar o ideal de expansão da empresa, foi necessário 

aumentar o contingente de Coordenadores Institucionais (parceiros locais), 

bem como ter mais cuidado no que diz respeito à seleção dos mesmos. Sabe-

se que o sucesso de inscrições em um curso, na maioria das vezes, depende 

diretamente do desempenho do parceiro local. A análise dos indicadores da 

empresa revelou que grande parte dos cursos cancelados possuía menos de 

cinco alunos inscritos, o que indicava, na maioria das vezes, desinteresse ou 

ineficiência do trabalho do CI, sendo necessárias, portanto, medidas para 
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melhorar o controle e o suporte às atividades desse parceiro. Nesse sentido, a 

criação da “Central do Parceiro” (plataforma que centraliza os documentos de 

padronização e esclarecimento das atividades dos CI’s), a inclusão das 

atividades dos CI’s nos controles operacionais e a implantação do “Plantão” 

(responsável direto de JF pelos cursos da semana fora da cidade) somaram 

para a melhoria do suporte aos parceiros existentes, enquanto o mapeamento 

do perfil dos bons e dos novos candidatos, bem como a procura mais refinada 

(também por indicações) e a definição de indicadores de criticidade para o 

desempenho dos Coordenadores Institucionais contribuíram para uma 

seleção/manutenção mais precisa e menos desgastante desses parceiros. 

Apesar da frente Volume trabalhar visivelmente para o aumento da 

quantidade de alunos e turmas fechadas, seu principal objetivo é a elevação do 

faturamento da empresa. Assim, ao analisar melhor o portfólio da Voitto, e seu 

histórico de vendas, concluiu-se que os treinamentos de Black Belt (Green Belt 

+ Upgrade), curso com excelente procura e elevada credibilidade no mercado é 

responsável pela maior parte do faturamento da companhia, ainda que 

necessárias menos inscrições para viabilização das turmas e teoricamente o 

mesmo trabalho que outros treinamentos para divulgação, suporte e realização 

do mesmo. Tendo isso, mais uma orientação foi dada à equipe: aumentar o 

percentual de Black Belts oferecidos no mix planejado para as cidades afora. 

Claro que “forçar” um produto dessa forma exige sincronia com as atividades 

de divulgação e as gerências de apoio e, para isso, foram montados controles 

que permitiam medir a real situação do mix oferecido para cada cidade 

trabalhada, bem como a atuação da equipe de marketing em cada uma delas. 

Apesar de ratificada sua importância, no final das contas o mercado é que 

define o produto a ser consumido, portanto esse indicador não entrou de fato 

para as metas de nenhuma gerência, servindo apenas como um farol para a 

diretoria e a equipe comercial manterem-se equilibradas na oferta desse tipo de 

treinamento. 
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Frente Qualidade 

Em termos simples a Frente Qualidade tem por objetivo aumentar o NPS 

(Net Promoter Score) geral e de cada treinamento realizado. Ele resume de 

forma escalonada o quanto um cliente indicaria a empresa a um conhecido, 

sendo suportado por outros indicadores que visam verificar a satisfação com 

relação aos instrutores, ao material e à infraestrutura em si. 

 

Figura 13 - Objetivos estratégicos da Frente Qualidade 
Fonte: Autor 

 

• Melhorar a Qualidade da Infraestrutura oferecida 

No que diz respeito à qualidade da infraestrutura percebida pelos 

clientes, a preocupação com o estado das cadeiras e mesas, bem como a 

posição para utilização de computadores e tomadas na sala, a imagem e 
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distância do projetor e o tamanho e a climatização do espaço (ar condicionado, 

janelas) eram os principais pontos de atenção nas pesquisas analisadas. 

Para tanto a equipe comercial foi aconselhada a procurar pela melhor 

sala disponível, respeitando um orçamento que varia de acordo com a cidade 

trabalhada. Em verdade, a quantidade de alunos inscritos é que contribui para 

a procura por uma sala paga ou gratuita, sendo o parceiro local o real 

responsável por essa atividade e tendo sua comissão afetado por essa 

decisão. 

 

• Melhorar a Qualidade do Material desenvolvido 

As apostilas são de fato o único produto que o cliente leva para casa. 

Elas servem para o bom acompanhamento do curso e para o aprendizado 

posterior do aluno ao rever o material. Muitos dos materiais oferecidos, em 

forma de texto ou slides, tinham excelentes índices de aprovação dos clientes, 

tais como Excel Aplicado a Negócios, MASP, Especialistas em Dashboard de 

Gestão e GPR. Percebe-se que esses, em seu absoluto, são das categorias de 

Softwares Empresariais e Sistemas de Gestão, categorias que possuem um 

alto volume de turmas realizadas porem um faturamento expressivamente 

menor quando comparadas à categoria de Seis Sigma. Nesse sentido, 

verificou-se a necessidade emergencial de trabalhar mais cuidadosamente a 

revisão do material principalmente do Green Belt e Upgrade para Black Belt, 

uma vez que possuíam avaliações muito ruins. 

Mesmo reconhecida a prioridade de redesenho do material de Seis 

Sigma, a equipe de P&D periodicamente deve revisar e modernizar as 

apostilas oferecidas nas demais categorias de treinamentos, de acordo com a 

avaliação do material de um curso e a data de sua próxima realização. 

É importante frisar o trabalho dessa gerência em conjunto com a do 

Comercial In Company, pois a mesma é responsável direta pela personalização 

do conteúdo das apostilas de acordo com o cliente atendido. 

O início do desenvolvimento de materiais para venda online (em paralelo 

com as atividades da área) e tamanho foco na qualidade do material acaba por 

exigir mais integrantes na equipe de P&D, que se mostra trabalhar 
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continuamente sob uma demanda alta e diversificada e prazos apertados. Para 

dar foco ao material de Seis Sigma foi aconselhada a parceria/contratação de 

um profissional atuante na área. 

 

• Melhorar a Qualidade dos Consultores utilizados 

Talvez um dos indicadores mais importantes no que diz respeito à 

qualidade geral do curso, uma vez que a análise dos resultados das pesquisas 

indica uma forte correlação entre a avaliação geral (NPS) e a avaliação do 

consultor. O que se percebe é que mesmo com um material fraco e uma 

infraestrutura pouco adequada, um bom consultor consegue dar valor ao 

investimento do cliente, que percebe estar diante de um profissional experiente 

no assunto, com muito conhecimento a ser compartilhado (que é a essência 

objetiva do cliente). 

Dada a estratégia de elevar o volume de cursos publicados, foi-se 

necessário aumentar o banco de consultores disponíveis no território nacional. 

Muitas vezes os treinamentos são ministrados em pequenas cidades e acaba 

que um consultor que nunca teve um contato com a Voitto é alocado. Ele 

recebe a apostila previamente e os exercícios resolvidos, porém, nota-se uma 

diferença expressiva entre novos consultores e consultores mais experientes. 

Nesse sentido foi-se desenvolvida uma rotina via e-mail de alinhamento técnico 

com os principais tópicos sobre o tema a ser ministrado em cada um dos 

treinamentos e, se necessário, é feito o contato via telefone com o consultor. 

A preocupação com a seleção de novos consultores também foi 

ressaltada, de forma a restringir a participação dos novos em algumas 

localidades onde a marca da empresa já possui mais força. O perfil de busca 

(LinkedIn, currículos e indicações) foi revisto para ser mais exigente, bem como 

houve uma reestruturação do modelo de entrevista para a maioria dos casos. A 

automatização dos indicadores foi necessária para permitir a rápida tomada de 

decisão durante os processos. Abaixo, capa ilustrativa do controle criado. 
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Figura 14 - Capa do Banco Mestre de Consultores 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2015b 

 
 
3.4.2 Objetivos Táticos e Indicadores 

Para sustentar os objetivos estratégicos estabelecidos, as gerências 

receberam suas metas baseadas nos seguintes indicadores: 

Gerência Indicador Métrica 

Diretoria 

Faturamento Abertos 
Outras Cidades Receita Líquida dos cursos Abertos em Outras Cidades 

Faturamento Abertos Juiz 
de Fora Receita Líquida dos cursos Abertos em Juiz de Fora 

Faturamento In Company Receita Líquida dos cursos In Company 

NPS % de Promotores - % de Detratores 
(0 a 6 = Detrator / 7 e 8 = Neutro / 9 e 10 = Promotor) 

Comercial Aberto 
Outras Cidades 

Índice de Assertividade Total de Cursos Realizados/Total de Cursos Lançados 

Número de Cursos 
Lançados Número absoluto de cursos lançados 

Média de Alunos / Turma 
(Outras Cidades) 

Total de Alunos Pagantes (fora) / Número de Cursos Realizados 
(fora) 

Índice de Qualidade da 
Infra (Outras Cidades) 

% de Promotores - % de Detratores 
(Ruim ou Regular = Detrator / Bom = Neutro / Ótimo = Promotor) 

Comercial Aberto 
Juiz de Fora 

Média de Alunos / Turma 
(Juiz de Fora) Total de Alunos Pagantes (JF) /Número de Cursos Realizados (JF) 

Índice de Qualidade da 
Infra (Juiz de Fora) 

% de Promotores - % de Detratores 
(Ruim ou Regular = Detrator / Bom = Neutro / Ótimo = Promotor) 

Número de Convênios 
Firmados Quantidade de novas parcerias firmadas 
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Comercial                
In Company 

Número de Propostas 
Enviadas Total de Propostas Enviadas 

Índice de Propostas 
Aceitas Propostas Aceitas / Propostas Enviadas 

Marketing 

Média de Alunos / Turma 
- Total Total de Alunos Pagantes / Número de Cursos Realizados 

Aderência às Inscrições de 
E-mail MKT e Redes 

Sociais - Outras Cidades 

Inscrições Realizadas / Inscrições Projetadas 
Só são válidas para cursos realizados 

(pesos: E-mail MKT: 1,5 / Redes Sociais: 3) 

Aderência às Inscrições de 
E-mail MKT e Redes 
Sociais - Juiz de Fora 

Inscrições Realizadas / Inscrições Projetadas 
Só são válidas para cursos realizados 

(pesos: E-mail MKT: 4 / Redes Sociais: 3) 

P&D 

Índice de Qualidade dos 
Consultores 

% de Promotores - % de Detratores 
(Ruim ou Regular = Detrator / Bom = Neutro / Ótimo = Promotor) 

Índice de Qualidade do 
Material 

% de Promotores - % de Detratores 
(Ruim ou Regular = Detrator / Bom = Neutro / Ótimo = Promotor) 

Aderência ao Mínimo de 
Qualidade no Material Índices >=10% / Total de Índices 

RH 

Índice de Qualidade dos 
novos Consultores 

% de Promotores - % de Detratores 
Ruim ou Regular = Detrator / Bom = Neutro / Ótimo = Promotor 

Válido somente na estreia de um consultor 

Aderência ao Plano de 
Prospecção de 
Consultores 

Cruzamento da Matriz Real x Matriz Planejada 

Gestão 

Estruturar Painel 
Gerencial de Desempenho            

para todas as Gerências 
Número de painéis concluídos / Número de painéis planejados 

Estruturar Sistema de 
Não-Conformidades Binário (0 ou 1) 

Estruturar Manual da 
Qualidade Binário (0 ou 1) 

TI 
Banco de Talentos Binário (0 ou 1) 

Central do Parceiro Binário (0 ou 1) 

Financeiro 

Custo Fixo Custo Fixo Real / Custo Fixo Estimado 

Implantar/mapear 
processo de Conciliação 

Bancária 
Binário (0 ou 1) 

Operações 

Aderência ao Custo 
Logístico 

Custo Realizado / Custo Projetado 
(escopo: custo de envio de material + transporte + hospedagem) 

Aderência ao Input das 
Pesquisas de Satisfação 

Pesquisas no Prazo / Total de Pesquisas 
(prazo: 7 dias após o fim do curso) 

Aderência ao Retorno de 
Material 

Retornos no Prazo / Total de Retornos 
(prazo: 30 dias após o fim do curso) 

Tabela 3 - Indicadores por gerência 
Fonte: Autor 
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Diretoria 

Os indicadores globais de faturamento (separados em cursos abertos 

dentro e fora de Juiz de Fora e cursos In Company) e de qualidade (NPS) são 

os quatro que compõem o farol da Diretoria, inferindo os objetivos finais da 

organização e que são consequências diretas dos outros indicadores definidos. 

 
Gerência Comercial 

A gerência Comercial passa a se preocupar a não olhar diretamente 

para o faturamento, mas para o que o tem como consequência, como a Média 

de Alunos por Turma, por exemplo (que dilui o custo fixo do curso, deixando-o 

mais lucrativo). Em todas as localidades foi estabelecida uma meta de 

qualidade da infraestrutura, orientando o representante comercial a buscar uma 

sala de melhor qualidade para os alunos, mas claro, se preocupando com o 

respectivo custo, uma vez que sua comissão está ligada ao lucro do 

treinamento realizado. 

Enquanto para Juiz de Fora foi estabelecida a orientação para elevar o 

número de convênios, seja com outras empresas ou instituição de ensino 

(aumentando a exposição da marca na cidade e facilitando a entrada de novos 

clientes a partir dos convênios firmados), para as outras cidades o objetivo é 

aumentar a divulgação de cursos, ou seja, agendar e abrir mais turmas ao 

longo do período, claro que suportado pela outra meta definida, “Índice de 

Assertividade”, que nada mais é do que a razão entre o número de cursos 

realizados e a quantidade publicada, o que infere que é necessário publicar 

muitos treinamentos, porém uma quantidade que se é possível ter controle, 

uma vez que o adiamento/cancelamento do curso implica na perda da meta 

desse índice. 

Para o setor In Company, que não é de fato o foco comercial desse 

período, as medidas válidas para metas se relacionam principalmente com o 

aumento do número absoluto de propostas fechadas, mas também contam 

com o incentivo do “Índice de Propostas Aceitas”, que representa a razão entre 

a quantidade de propostas enviadas e a de propostas aceitas (por mais que a 
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turma acabasse por não se realizar), buscando o equilíbrio semelhante ao do 

lançamento de cursos abertos. 

 

Gerência de Marketing 

A equipe de marketing, assim como a comercial, também deve olhar 

para a média de alunos por turma, mas sem segmentar entre dentro e fora de 

Juiz de Fora, uma vez que atua conjuntamente em todas as localidades 

abordadas e tem influência crítica nesse resultado. 

Ao se inscrever em um treinamento, o cliente tem a opção de informar a 

partir de que meio de divulgação ele se interessou pelo mesmo (Busca na 

internet, Divulgação do Parceiro Local, e-mail marketing, Ex-aluno, Indicação 

de Amigos, Panfletagem, Parceiro Voitto, Redes Sociais, Site Voitto, Outros). 

Como só é possível identificar as inscrições provenientes diretamente dos 

esforços da equipe de marketing por aqueles que assinalam ter visto o anúncio 

do curso através de “e-mail” ou “Redes Sociais”, esses passaram a formar a 

métrica para mais uma meta dessa gerência, que calcula a quantidade de 

inscrições desses dois tipos sobre o total de inscrições recebidos em 

determinado curso (agora separando Juiz de Fora das outras localidades). 

 

Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

A principal responsabilidade da gerência de P&D está em criar e 

melhorar a qualidade do material oferecido nos treinamentos, seja no conteúdo, 

layout ou atividades complementares (exercícios e dinâmicas, por exemplo). 

Para cercar essa demanda foi estabelecida não só a meta de qualidade geral 

do material, mas também a de “Aderência ao Mínimo de Qualidade do 

Material”, que calcula a razão entre as avaliações acima de um valor mínimo 

determinado (10%, no caso) e o total computado. Vale ressaltar a criticidade 

dessa meta para a gerência e que o resultado da avaliação de um material 

pode variar entre -100% e +100%. 

Com relação ao material, a orientação principal foi dar foco no material 

de Seis Sigma, no entanto a contratação prevista de um profissional da área 
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para revisão do conteúdo diminuiu a carga de responsabilidade dessa 

gerência. 

Além do material, o alinhamento técnico antes de cada treinamento é 

feito com o instrutor também pelo pessoal de P&D (via e-mail ou telefone), 

portanto, definiu-se que a meta de “Índice de Qualidade do Consultor” deve ser 

inferida à mesma, tendo a equipe, autonomia para “vetar” a alocação de um 

consultor que julgue despreparado para ministrar certo conteúdo. 

 

Gerência de Recursos Humanos (RH) 

A gerência de RH, responsável pela procura por novos consultores, 

também é incumbida de avaliar a aptidão do mesmo para ministrar seu primeiro 

treinamento pela empresa, dessa forma, a meta de qualidade de novos 

consultores foi alocada à essa equipe.  Para facilitar e baratear a logística dos 

instrutores, a equipe também deve se preocupar com a difusão dos mesmos 

pelo país, de forma a atender o plano de prospecção ilustrado abaixo (que 

revela as necessidades da empresa levando em conta os consultores já 

cadastrados), que tem nas linhas os estados onde deve residir o consultor e 

nas colunas os cursos que ele está apto para ministrar. Vale ressaltar que é 

entendido que os profissionais com proficiência em Black Belt também tem 

proficiência em Green Belt, e os com proficiência em GB também a tem em 

Yellow Belt, portanto um novo instrutor capacitado em BB já acrescenta um 

ponto em cada um dos três treinamentos citados. 

Pr
os
pe

cç
ão

	N
ec
es
sá
ria

	

		 Excel	 Project	 VBA	 Dash	 YB	 GB	 BB	
MG	 0	 9	 0	 1	 22	 19	 13	
RJ	 13	 14	 4	 5	 24	 20	 18	
SP	 13	 16	 5	 5	 24	 15	 12	
ES	 6	 6	 1	 2	 5	 5	 7	
SC	 4	 7	 2	 2	 3	 4	 6	
PR	 6	 7	 2	 2	 5	 5	 6	
RS	 6	 8	 1	 1	 4	 6	 7	

BA,	SE	 4	 5	 0	 0	 3	 3	 4	
MA,	PI,	CE	 1	 4	 2	 0	 3	 3	 5	

RN,	PB,	PE,	AL	 6	 8	 2	 2	 7	 8	 9	

Tabela 4 - Plano de prospecção de consultores 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2015b  
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Gerência de Gestão 

A equipe de gestão teve suas metas definidas a partir de três projetos a 

serem desenvolvidos. De forma binaria (0 ou 1) o projeto deve ser dado como 

feito ou não, cada qual com seu respectivo peso dentro da meta da gerência. 

Dentre as demandas, vê-se o desenvolvimento das planilhas para 

acompanhamento do desempenho das outras gerencias, a criação do Manual 

da Qualidade para os processos da empresa e a elaboração do Painel de Não 

Conformidades, que visa o controle mais fino dos processos bem como foca no 

erro zero para os mesmos. 

 

Gerência de Tecnologia da Informação (TI) 

Assim como a equipe de gestão, a equipe de TI teve suas metas 

baseadas em projetos, nesse caso, dois. O primeiro deles é a criação da 

Central do Parceiro, que surgiu da necessidade de melhorar o suporte aos 

coordenadores institucionais: se trata de uma plataforma web para centralizar 

as informações e documentos utilizados e os controles necessários para 

acompanhamento das atividades desses parceiros. Já o Banco de Talentos, 

que substituiu a aba “Trabalhe Conosco” no próprio site da Voitto, visa facilitar 

a busca e seleção de novos parceiros, consultores e colaboradores, através do 

cadastro curricular, interesses na empresa e um teste de perfil, o que hoje é 

feito desgastantemente pela equipe de RH via e-mails e telefonemas. 

 

Gerência Administrativo-Financeira 

Os responsáveis pela parte financeira da empresa receberam a tarefa 

de controlar os custos fixos da sede, de forma a reduzi-los ao máximo, mas 

com a preocupação principal de não deixá-los ultrapassar o que se é esperado. 

Uma outra incumbência (“Implantar Processo de Conciliação Bancária”) 

é a implementação e criação da rotina do processo de conferencia do fluxo de 

caixa com os valores obtidos da movimentação nas contas bancarias da 

empresa, de forma a manter essas cifras em sincronia e sob controle 

constante. 
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Gerência de Operações 

A gerência de operações é responsável pelas atividades pré curso, tais 

como envio de material, seleção do instrutor, compra de passagens e reserva 

de hotel e pela compilação das informações coletadas a partir das pesquisas 

de satisfação pós curso. As metas acabam por englobar exatamente as 

atividades: o custo logístico (hotel, passagens e possíveis reembolsos com 

transporte local) deve ser controlado e reduzido ao máximo, enquanto as 

pesquisas tem uma data limite para serem inseridas no sistema (uma vez que 

muitos indicadores dependem delas) e o material da empresa tem um prazo 

máximo para retornar à sede em Juiz de Fora (material para dinâmicas, por 

exemplo). 

 
Projetos Especiais 

Paralelamente às suas atividades nas respectivas gerências, alguns 

colaboradores dedicam certo tempo no desenvolvimento dos novos projetos 

idealizados pela direção. Diferente das ações orientadas por esse plano, esses 

projetos são iniciativas mais ousadas da empresa, sendo trabalhados a médio 

e longo prazo. Os três principais projetos foram listados abaixo: 

• O projeto de maior interesse atualmente é a criação da Voitto Online. 

Através da plataforma do próprio site a empresa idealiza desenvolver 

seu conteúdo no formato digital, incluindo muitos produtos de Ensino à 

Distância em seu portfólio. Para o período em questão, o início das 

gravações e da montagem do conteúdo virtual de Softwares 

Empresariais são os principais objetivos, lado a lado com a criação das 

partições necessárias no site que receberão esse conteúdo; 

 

• Com o intuito de se inserir no mercado tradicional de Instituições de 

Ensino Superior, a Voitto, em parceria com a Faculdade Redentor 

(credenciada pelo MEC), pretende criar turmas de MBA em Engenharia 

de Produção e em Gestão de Projetos ainda em 2016. Com foco em 

sete cidades com forte atuação e mercado potencial, esse já se mostra 
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um planejamento a longo prazo, mas que agrega muito valor à marca e 

em breve pode se tornar um dos principais core business da empresa; 

 

• O projeto de expansão por franquias visa não só a ampliação segura da 

marca, mas a redução da dependência dos coordenadores institucionais 

e a melhora na qualidade da divulgação e do atendimento local nas 

principais cidades onde atingidas. Esse projeto, no entanto, deve ser 

melhor estudado e negociado com as partes interessadas, para isso a 

montagem de um fluxo de caixa em cenários Otimista, Realista e 

Pessimista deve ser elaborado ainda no segundo semestre de 2015. 

Realizar o planejamento adequado para esses projetos está no escopo 

das gerencias para o período em questão, porém as demandas vindas da 

diretoria ainda sem suas definições finais ou foco específico acabam por gerar 

um retrabalho ou desinteresse por parte dos outros níveis da organização. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a conclusão do Planejamento Estratégico e de sua implementação 

no período sugerido, foi possível medir os resultados obtidos no semestre e 

verificar sua eficácia. 

Embora a média de alunos por turma (gráfico 3) pouco tenha sido 

alterada em relação ao período passado, a quantidade de cursos realizados foi 

significativamente mais elevada, resultado da publicação mais intensa de 

curso, como se pode perceber nos gráficos 4 e 5. Pode-se inferir que essa 

média, dada a intensificação dos trabalhos de marketing, teria uma tendência 

de alta, porém a maior quantidade de cursos pode ter acabado por fragmentar 

esses alunos nas turmas disponíveis. 

 
Gráfico 3 - Média de alunos por turma em treinamentos abertos 

Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016e (adaptado) 

 
Gráfico 4 - Relação das turmas abertas em Juiz de Fora 

Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016e (adaptado) 
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Gráfico 5 - Relação das turmas abertas em Outras Cidades 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016e (adaptado) 

 

Com relação à orientação sobre o mix de produtos, visando o aumento 

do número de treinamentos seis sigma, percebemos um aumento substancial 

na parcela que representa essa categoria na quantidade total de cursos 

realizados (gráfico 6), o que contribuiu, juntamente ao aumento absoluto de 

turmas abertas, para a melhora da lucratividade da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016e (adaptado) 
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Gráfico 6 - Participação das categorias no total de cursos realizados 
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No que diz respeito à Frente Volume, portanto, houve um aumento 

significativo de mais de 60% no faturamento dos Treinamentos Abertos 

realizados tanto dentro quanto fora de Juiz de Fora, como pode-se perceber 

nos gráficos 7 e 8. 

 

Gráfico 7 - Faturamento dos treinamentos abertos em Juiz de Fora 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016e (adaptado) 

 
 

 

Gráfico 8 - Faturamento dos treinamentos abertos em Outras Cidades 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016e (adaptado) 

 

Para os cursos In Company, um tímido aumento no faturamento foi 

percebido. Considerando que o resultado do segundo semestre de 2014 contou 

com outliers de uma única empresa contratante, o valor obtido para o período 

atual foi satisfatório frente às dificuldades encontradas. 
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Gráfico 9 - Faturamento dos treinamentos In Company 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016e (adaptado) 

 

Com relação à Frente Qualidade, sabe-se que gerir uma maior 

quantidade de cursos implicaria na redução da qualidade percebida pelo cliente 

caso o planejamento estipulado não fosse seguido. O gráfico abaixo permite 

comparar os resultados históricos da empresa. 

 

Gráfico 10 - Indicadores de qualidade 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016e (adaptado) 

 

O Índice de Qualidade dos Consultores se manteve estável, mesmo com 

a utilização, em muitos casos, de novos consultores, indicando que os 

processos de seleção e alinhamento definidos no plano geraram resultados 

satisfatórios. 

Tratando-se da qualidade da infraestrutura, uma pequena melhoria foi 

percebida pelo cliente, uma vez que medidas relacionadas à escolha das salas 

foram tomadas para garantir esse resultado. 
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Por último, o Índice de Qualidade do Material teve uma queda 

significativa. Não só o aumento de turmas pode ter revelado a real opinião dos 

clientes com relação ao material, mas o aumento de turmas de Seis Sigma foi o 

principal fator que “puxou” esse resultado para baixo, uma vez que essa 

categoria recebe a pior avaliação dentre as outras (gráfico 11) e o cálculo final 

se baseia na média de todas as avaliações do período. 

 

Gráfico 11 - Índice de qualidade do material por categoria de produto 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016e (adaptado) 

 

Em termos de resultado geral, o NPS pode ser dito estável, e, 

considerando-se que o esforço é muito maior para mantê-lo assim frente ao 

maior volume de turmas gerenciadas, a direção se mostrou satisfeita com os 

valores obtidos, ainda que hajam pontos importantes a serem trabalhados. 

 

Gráfico 12 - Net Promoter Score 
Fonte: Documentos internos Voitto T&D, 2016e (adaptado) 
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4.1 DIFICULDADES DA IMPLEMENTAÇÃO 

 

Durante o período de execução, percebeu-se que os processos nem 

sempre eram seguidos como planejado. Quando se trabalha com um número 

elevado de clientes e fornecedores a sucessão a imprevistos cresce 

exponencialmente. 

Pode-se dizer que o descaso de alguns dos coordenadores institucionais 

ainda é um problema para a empresa. A boa divulgação do mesmo quase que 

é o fator crítico para a viabilização de um treinamento e a falta de interesse real 

de muitos deles acaba por demandar um tempo perdido da equipe de suporte. 

A estratégia de aumento tão grande na publicação de cursos se deu 

exatamente ao considerar essa baixa assertividade, onde muitos dos cursos 

eram cancelados/adiados tendo nenhum ou apenas um inscrito (que na maioria 

das vezes era o próprio parceiro local). 

Olhando um pouco mais de perto, a rotatividade interna da empresa 

pode ter sido fator contribuinte para desacelerar o crescimento esperado, pois 

além de a gestão do conhecimento ainda estar sendo implementada e os 

processos melhor definidos, a forma com que isso era recebido pelos demais 

colaboradores acabou por afetar o clima organizacional. 

Apesar de tantos percalços, a maior dificuldade se encontrava quando 

as Frentes Qualidade e Volume entravam em conflito. Mesmo com ressalvas 

das gerências, na maioria das vezes a Frente Volume era priorizada, 

justificando os resultados observados.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A crescente conscientização do mercado acerca da necessidade de 

capacitação e de suas consequentes melhorias trazidas às organizações vem 

abrindo cada vez mais espaço para a atuação de empresas que se interessam 

em suprir as lacunas do que é oferecido nos cursos de graduação e atender 

aos desejos de realização dos profissionais que almejam posições de destaque 

em seu ambiente de trabalho. 

As tendências observadas, bem como as ferramentas e técnicas 

utilizadas, foram não só encontradas pela referência de autores e fontes 

renomadas, mas puderam também ser aprendidas através do contato direto 

com as diferentes etapas e posições que compõem o ciclo operacional de um 

treinamento (prospecção, venda, realização e suporte), tendo contribuído com 

um entendimento ainda mais completo acerca do que se foi pretendido pelo 

presente trabalho. 

Finalizada a revisão relacionada ao Planejamento Estratégico, foi 

possível concluir que o conjunto de ferramentas utilizadas deve ser aplicado de 

forma conjunta. A combinação de cada um dos resultados obtidos é que 

permite a análise correta para identificação do objetivo final e dos meios 

necessários para sua conquista. Um planejamento estratégico pode se basear 

em outros planejamentos, porém cada caso é único. Se a organização sabe 

seu lugar e respeita o contexto em que está inserido, é possível obter os 

resultados compatíveis com a sua realidade e aplica-los a favor de seus 

objetivos. 

Da mesma forma, para algumas empresas, certos elementos do 

planejamento estratégico são mais cruciais no atual momento econômico 

enfrentado pelo mercado do que para outras. Pôde-se perceber, por exemplo, 

que o aumento da divulgação e da oferta em locais pouco explorados pôde ter 

consequências mais significantes do que promover investimentos na imagem 

da empresa para disputa em mercados mais rentáveis, porém já saturados. 
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A situação atual do país, mesmo que talvez desfavorável, acabou por 

revelar a real procura por maior capacitação dos profissionais brasileiros, 

indicando uma vasta clientela a ser explorada. Cruzando os dados obtidos e as 

análises realizadas foi possível elaborar um plano em cima do pensamento 

estratégico da empresa, de forma a condizer com seus ideais e compartilhar 

dos seus objetivos. 

Com ganhos consideráveis nos aspectos financeiros, e já pensando em 

metas ainda mais desafiadoras para os próximos períodos, a Voitto obteve 

melhoras significativas na percepção de valor pelo cliente, sendo uma marca 

cada vez mais bem reconhecida no mercado brasileiro. 

Idealizando uma metodologia voltada para a prática e o mercado, ela de 

fato oferece a diferenciação como produto; revisões constantes dos materiais e 

investimentos cada vez mais significativos em P&D têm sido considerados pela 

diretoria em prol dessa sua principal missão. 

Mesmo que ainda não seja a referência almejada, ela é destaque em 

sua cidade sede e em algumas outras cidades em que atua, pretendendo 

manter o foco de sua visão e continuar com seu processo de capilarização no 

mercado nacional, pensando paralelamente em novos projetos, tais como a 

quase finalizada Voitto Online, o emergente MBA em Engenharia de Produção, 

a expansão por franquias, as aulas em inglês e na realização de eventos e 

prêmios, que, atuando numa cadeia de desenvolvimento pessoal ainda mais 

ampla, têm por objetivo agregar valor à marca e torna-la ainda mais 

representativa no cenário nacional. 

Assim, estruturando o planejamento estratégico desde os ideais da 

organização, até a criação de seus controles, o presente trabalho não só 

cumpriu seus objetivos primários e secundários, mas também pôde comprovar 

a eficácia do planejamento, uma vez que foram vistos excelentes resultados 

para a empresa estudada. 
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ANEXO A – TERMO DE AUTENTICIDADE 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

FACULDADE DE ENGENHARIA 

 

Termo de Declaração de Autenticidade de Autoria 
 

Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins, junto à Universidade 

Federal de Juiz de Fora, que meu Trabalho de Conclusão de Curso do Curso de 

Graduação em Engenharia de Produção é original, de minha única e exclusiva autoria. 

E não se trata de cópia integral ou parcial de textos e trabalhos de autoria de outrem, 

seja em formato de papel, eletrônico, digital, audiovisual ou qualquer outro meio. 

Declaro ainda ter total conhecimento e compreensão do que é considerado 

plágio, não apenas a cópia integral do trabalho, mas também de parte dele, inclusive 

de artigos e/ou parágrafos, sem citação do autor ou de sua fonte. 

Declaro, por fim, ter total conhecimento e compreensão das punições 

decorrentes da prática de plágio, através das sanções civis previstas na lei do direito 

autoral1 e criminais previstas no Código Penal 2, além das cominações administrativas 

e acadêmicas que poderão resultar em reprovação no Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
1 LEI N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá 
outras providências. 
2 Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou 
multa.  
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ANEXO B – DECLARAÇÃO DA EMPRESA 

 

Declaro para os devidos fins, que Alexandre Sin Singer Brugiolo, ex-

colaborador da Voitto Treinamento e Desenvolvimento possui autorização para 

divulgar o nome da empresa bem como dados não confidenciais na elaboração 

de seu Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de 

Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, como requisito para a 

obtenção do título de Engenheiro de Produção. 

 

 

 

 

 

 

 

 


