
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 

 

 

 

 

RAQUEL LEITE E SILVA 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO A UMA MICROEMPRESA DO SETOR 

IMOBILIÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIZ DE FORA 

2018 



 

RAQUEL LEITE E SILVA 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO A UMA MICROEMPRESA DO SETOR 

IMOBILIÁRIO 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a 

Faculdade de Engenharia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial 

para a obtenção do título de Engenheiro de 

Produção. 

 

 

 

Orientador: M. Sc, Saulo Custodio de Aquino Ferreira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIZ DE FORA 

2018 

 



 

(FICHA CATALOGRÁFICA - BIBLIOTECA UFJF) 

− A ficha catalográfica é gerada em formato A4, com base em informações fornecidas pelo usuário e 

deve constar no verso da folha de rosto de teses e dissertações de modo a possibilitar sua 

representação precisa pelas informações de autor, título, local, data, número de folhas, assunto, etc. 

− Acesse o site da biblioteca http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/usando-a-ficha-catalografica 

depois http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/orientacoes-para-preenchimento-do-formulario-de-

geracao-automatica-de-ficha-catalografica/ possibilitando o acesso ao formulário de preenchimento 

pelo site http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/ficha-catalografica/. 

− Ao clicar em Enviar o programa gera a ficha de identificação da obra, como um arquivo pdf, 

disponível para download e/ou impressão, conforme apresentado abaixo: 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/usando-a-ficha-catalografica
http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/orientacoes-para-preenchimento-do-formulario-de-geracao-automatica-de-ficha-catalografica/
http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/orientacoes-para-preenchimento-do-formulario-de-geracao-automatica-de-ficha-catalografica/
http://www.ufjf.br/biblioteca/servicos/ficha-catalografica/


 

RAQUEL LEITE E SILVA 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO APLICADO A UMA MICROEMPRESA DO SETOR 

IMOBILIÁRIO 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a 

Faculdade de Engenharia da Universidade 

Federal de Juiz de Fora, como requisito parcial 

para a obtenção do título de Engenheiro de 

Produção. 

 

 

Aprovada em 04 de Julho de 2018.  

 

BANCA EXAMINADORA  

 

____________________________________________________  

M. Sc, Saulo Custodio de Aquino Ferreira (Orientador) 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

 

___________________________________________________  

D. Sc, Luiz Henrique Dias Alves 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

 

___________________________________________________  

D. Sc, Cristina Márcia Barros de Castro 

Universidade Federal de Juiz de Fora 

 



 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço a Deus por me permitir tantas conquistas e colocar ao meu lado pessoas capazes 

de contribuir positivamente para meu sucesso. 

Agradeço a minha família pelo constante apoio. A minha mãe, Roselene, e meu pai, Renato, 

por serem meus exemplos de persistência, superação, força de vontade e bondade. Obrigada 

por todas as vezes que abriram mão dos próprios sonhos para me ajudar a conquistar os 

meus. Obrigada também por me ensinarem a sonhar e correr atrás deles. Agradeço as 

minhas irmãs pela motivação e carinho. A Renata (Tatata) pelas broncas, exemplos, 

cumplicidade e amizade sincera. A Dayane pela motivação e carinho, além do apoio nas 

lutas diárias no trabalho. Agradeço também ao Alvin por tornar meus momentos de estudo 

mais agradáveis. 

Agradeço a meu namorado, Guilherme, pelo companheirismo. Obrigada por estar ao meu 

lado nos bons e maus momentos, pelos conselhos e toda ajuda fornecida para a conclusão 

deste trabalho. Agradeço aos demais familiares que, mesmo de longe, sempre torceram para 

meu sucesso. 

Agradeço a meu orientador, Saulo, pelo comprometimento para com meu trabalho, por 

priorizar sempre a qualidade e não medir tempo e esforço para isso. Obrigada também pela 

paciência e compreensão em todos os momentos, assim como as cobranças. 

Agradeço também a todos os professores os quais tive a oportunidade de conviver e 

aprender durante esta fase acadêmica. Obrigada pelos conhecimentos, experiências e 

ensinamentos. Todos contribuíram para minha formação. 

Por fim, agradeço a banca de professores pela dedicação à leitura deste trabalho e por todas 

as sugestões e complementos para a melhoria deste. Obrigada também as professoras 

Mariana e Cristina que já contribuíram com melhorias na fase de Qualificação. 

 

 

  



 

RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso possui como objetivo a implementação do 

Planejamento Estratégico numa microempresa do setor imobiliário. Com este intuito, foi 

realizada primeiramente uma fundamentação teórica sobre a temática. Além da realização de 

uma pesquisa sobre o setor imobiliário, a qual observou que o setor se comporta, de modo geral, 

como um ciclo, e que sofre interferências externas. Outro ponto constatado é que existem 

poucos registros de aplicação do Planejamento Estratégico em microempresas do setor 

imobiliário, o que justificou a proposta deste trabalho. Com o propósito de exemplificar a 

aplicação do Planejamento Estratégico ao setor, foi realizado o Planejamento Estratégico de 

uma imobiliária de Juiz de Fora, enquadrada no porte de microempresa. Da aplicação foi 

possível notar que as ferramentas de Planejamento Estratégico são aplicáveis em 

microempresas do setor, embora algumas dificuldades tenham sido encontradas. Assim, 

conclui-se que o Planejamento Estratégico, além de aplicável em microempresas do setor 

imobiliário, se mostrou de grande valia para análise e determinação de objetivos e 

desdobramentos para essas organizações. 

 

 

Palavras-chave: Planejamento Estratégico; Microempresa; Imobiliário. 

  



 

ABSTRACT 

The present undergraduate conclusion paper has as objective the implementation of Strategic 

Planning in a microenterprise of the real estate sector. For this purpose, a theoretical foundation 

was first made on the subject. In addition to the conducting of a survey on the real estate sector, 

which noted that the sector behaves, in general, through a cycle, but that experiences external 

interferences. Another point observed is that there are only few records of the application of 

Strategic Planning in microenterprises in the real estate sector, which justified the proposal of 

this project. With the purpose of exemplifying the application of the Strategic Planning to the 

sector, the Strategic Planning of a real estate agency of Juiz de Fora was performed, framed in 

the microenterprise size. From the application it was possible to notice that the tools of Strategic 

Planning are applicable in microenterprises of the sector, although some difficulties have been 

found. Thus, it is concluded that the Strategic Planning, in addition to being applicable in real 

estate microenterprises, proved to be of great value for the analysis and determination of 

objectives and developments for these organizations. 

 

 

Keywords: Strategic Planning; Microenterprise; Real estate. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), a facilidade de acesso à informação e a 

economia globalizada tornam o cenário econômico cada vez mais competitivo. Desta forma, 

segundo os autores, uma administração estratégica torna-se importante para que a empresa 

consiga, não só se desenvolver, mas também se manter no mercado. 

Dados do SEBRAE (2015) apontam que 98,6% das empresas da região Sudeste do 

Brasil são Micro e Pequenas Empresas (MPE). Destas, 87,5% estão no setor de serviços. As 

MPE também são responsáveis pela ocupação de 58,4% das pessoas nesta região e 25,7% do 

valor adicionado, sendo 10,1% do setor de serviços. Tais dados permitem a compreensão da 

importância das micro e pequenas empresas para a região. 

Segundo o SEBRAE (2018), a classificação do porte das empresas pode ser feita 

considerando a receita bruta anual, que possui fundamentação legal pela Lei 123/06 do Simples 

Nacional, ou quanto ao número de empregados. As duas classificações estão descriminadas na 

Tabela 1, a seguir. 

 

Tabela 1- Classificação do porte das empresas 

 

Fonte: Adaptado de SEBRAE, 2018 
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Ainda, segundo Bortoli Neto (1997 apud TERENSE, 2002), 80% dos problemas 

apresentados pelas pequenas empresas são de cunho estratégico, sendo, apenas, 20% resultados 

da falta de recursos.  

Terense (2002) define o Planejamento Estratégico como uma ferramenta que oferece 

auxílio às empresas nos processos de gestão, proporcionando aperfeiçoamento dos produtos e 

serviços com base nas necessidades dos clientes e valores oferecidos aos mesmos, análise do 

setor de atuação, mercado e concorrentes, vantagens ao longo prazo, dentre outros. A autora 

ressalta, no entanto, para as peculiaridades do setor de MPE, que englobam aspectos 

comportamentais, estruturais e contextuais. Tais peculiaridades devem ser consideradas na 

implantação do Planejamento Estratégico. Santos (2004), após pesquisa, aponta o Planejamento 

Estratégico como uma ferramenta acessível para microempresas desde que ponderadas suas 

particularidades. 

Schrippe et al. (2013) e Almeida e Gliglio (2017) destacam, por sua vez, as 

peculiaridades das empresas do setor imobiliário. Estas estão sujeitas às oscilações do mercado 

imobiliário, um dos mais complexos da economia, além da distinção do produto quando 

comparado aos demais bens de consumo. 

Schrippe et al. (2013) realizaram uma pesquisa quantitativa descritiva nas imobiliárias 

de Santa Maria em Sergipe, a fim de investigar qual o nível de implantação de PE nessas 

organizações e sua efetividade. Nos dados coletados pelos autores consta que apenas 20% das 

empresas analisadas possuem, de alguma forma, o planejamento estratégico definido (Missão, 

visão, valores, objetivos e planos de ação). Porém, nenhum dos entrevistados considera que a 

empresa está completamente organizada com ênfase e foco para obter um planejamento 

estratégico adequado. Outro ponto observado foi que 60% das empresas entrevistadas não 

oferecem algum tipo de treinamento para seus colaboradores e que apenas 28% utiliza algum 

tipo de indicador que mede a produtividade deles (SCHRIPPE et al., 2013). 

Os autores também questionaram os entrevistados quanto ao alinhamento da gestão 

financeira, administrativa e organizacional com a estratégia da empresa. Apenas 20% 

concordam em algum nível sobre o alinhamento da gestão financeira e nenhuma concorda 

totalmente com o alinhamento da gestão organizacional (SCHRIPPE et al., 2013). 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

Almeida e Giglio (2017), assim como Schrippe et al. (2013), observaram que o 

Planejamento Estratégico, apesar de ter sua importância e resultados comprovados atualmente, 

não é muito utilizado no setor imobiliário. Tal setor, que se encontra em processo de expansão 

com relação ao número de empresas (IBGE, 2014), tem, segundo os autores, na maioria das 

empresas, suas decisões estratégicas tomadas levando em consideração apenas as experiências 

práticas em gestão da liderança. 

Tendo em vista isso, a principal expectativa deste trabalho é que seus resultados 

contribuam para uma melhor gestão estratégica nas micro e pequenas empresas do setor 

imobiliário. Espera-se que tal contribuição seja alcançada através da verificação da 

aplicabilidade das ferramentas de Planejamento Estratégico (PE) já existentes no setor 

imobiliário de modo prático. 

Como benefício social, espera-se tornar mais acessível às microempresas o 

conhecimento sobre Planejamento Estratégico através da disponibilidade de mais material 

sobre este assunto aplicado neste porte, permitindo a elas maior competitividade no mercado. 

A escolha do tema surgiu da união de dois interesses pessoais da autora: Planejamento 

Estratégico e o Setor imobiliário. Primeiramente, o interesse pela área de Planejamento 

Estratégico surgiu no decorrer das experiências vividas no curso de Engenharia de Produção, 

como a oportunidade de utilização num projeto externo durante sua participação na empresa 

júnior do curso, Mais Consultoria Júnior. Já a estima pelo setor imobiliário e, em especial, 

microempresas do setor, se deve à existência de uma empresa do tipo na família da autora, na 

qual a mesma trabalhou por muito tempo e deseja contribuir positivamente para seu crescimento. 

1.3 ESCOPO DO TRABALHO 

Com base nas considerações anteriores, o trabalho busca contribuir para maior 

aplicação do Planejamento Estratégico em microempresas do setor imobiliário através da 

verificação da valia das ferramentas existentes para este setor. Para tanto, o trabalho se trata da 

realização de um planejamento estratégico numa imobiliária e será constituído pelos seguintes 

pontos: 

• Revisão bibliográfica sobre Planejamento Estratégico; 
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• Estudo breve sobre o Setor Imobiliário, para compreensão da sua contribuição 

para a economia brasileira, bem como tendências de crescimento e de 

estagnação; 

• Estudo de aplicações de PE já realizadas no setor imobiliário e em micro e 

pequenas empresas de serviços. Serão considerados artigos e trabalhos 

acadêmicos sobre a aplicação do Planejamento Estratégico em Micro e 

Pequenas empresas do setor de serviços e sobre a aplicação do Planejamento 

Estratégico em empresas do setor imobiliário de qualquer porte; 

• Seleção das ferramentas de PE que serão aplicadas neste trabalho através da 

análise de quais são mais adequadas ao porte de empresa em estudo. 

• Aplicação das ferramentas de PE selecionadas numa imobiliária de pequeno 

porte em Juiz de Fora – MG e planejamento da estratégia da empresa. 

• Conclusão, com base na aplicação anterior, sobre quais ferramentas possuem 

utilidade para micro e pequenas empresas do setor imobiliário, além das 

dificuldades percebidas para planejar a estratégia de uma microempresa do 

setor imobiliário. 

O trabalho em questão não possui a finalidade de testar o Planejamento Estratégico em 

empresas de médio e grande porte, apesar de também serem utilizados como material de estudo 

artigos acadêmicos do planejamento em empresas destes portes no setor imobiliário. Também 

não é objetivo desse a afirmação sobre a viabilidade ou não da utilização do planejamento 

estratégico em micro e pequenas empresas do setor imobiliário. Para isso, seriam necessárias 

mais aplicações e diversas empresas do setor. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é a implementação do Planejamento Estratégico numa 

microempresa do setor imobiliário e verificação das dificuldades encontradas o processo. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Além do objetivo geral, o trabalho possui como objetivos específicos a determinação de 

quais ferramentas, dentre as estudadas, são melhor aplicadas no porte e setor da empresa 

estudada e o levantamento de estudos já realizados sobre a aplicação em empresas semelhantes. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

O presente trabalho de conclusão de curso possui natureza aplicada, visto que o estudo 

será direcionado a um público específico, o setor imobiliário, e objetiva-se a gerar 

conhecimentos para a aplicação prática no mesmo setor (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

A Figura 1 apresenta um resumo esquemático da metodologia adotada neste trabalho. 

 

Figura 1– Metodologia de pesquisa em Engenharia de Produção 

 

Fonte: Adaptado de Miguel, 2010  

Quanto ao objetivo, o mesmo possui caráter de pesquisa exploratória, visto que o 

intuito é proporcionar maior familiaridade com o tema, ou seja PE em micro e pequenas 
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empresas do setor imobiliário, além de ser constituído, dentre outras etapas, por levantamento 

bibliográfico e análise de exemplos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

No que se refere à abordagem, o trabalho caracteriza-se como um estudo de caso 

qualitativo, pois o estudo focaliza em apenas uma unidade e busca compreender o Planejamento 

Estratégico sob a perspectiva das micro e pequenas empresas do setor imobiliário 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009; MIGUEL, 2010). 

Todas as informações referentes a empresa estudada expostas durante este trabalho 

foram obtivas através de conversas com o proprietário e a equipe da imobiliária. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

O primeiro capítulo deste trabalho constitui-se por uma breve contextualização da 

temática, destacando-se a justificativa para a sua elaboração, o escopo, os objetivos da obra e a 

metodologia utilizada. 

O segundo capítulo destina-se a compreensão do tema abordado através de uma 

fundamentação teórica. Nele são apresentados os principais conceitos e ferramentas utilizadas 

no Planejamento Estratégico. 

O terceiro capítulo engloba uma contextualização sobre o setor imobiliário e uma 

breve descrição de alguns estudos já realizados por outros autores sobre aplicação do PE em 

microempresas do setor de serviços e empresas de diferentes portes do setor imobiliário. 

O capítulo quatro é constituído pela apresentação da empresa em que será aplicado o 

estudo, descrição da pesquisa e aplicação. 

O quinto capítulo apresenta os resultados da pesquisa realizada, descrevendo as 

vantagens e possíveis dificuldades de cada ferramenta.  

Por fim, o sexto capítulo apresenta todas as conclusões da autora sobre o trabalho 

desenvolvido, apresentando as principais dificuldades, resultados e observações. 

  



20 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA SOBRE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E 

ESTUDOS DE CASO 

A fim de compreender melhor as ferramentas, técnicas, modelos e teorias a respeito 

do planejamento estratégico, são feitas, a seguir, contextualizações sobre as temáticas através 

de uma revisão da literatura.  

Planejamento pode ser definido como um processo formalizado com um sistema 

integrado de decisões para a obtenção de resultados, possuindo, portanto, significado oposto ao 

de improvisar (PEREIRA, 2010). 

Conforme Steiner (1979 apud REBOUÇAS, 2013), existem cinco dimensões do 

planejamento que devem ser avaliadas, sendo estas: o assunto abordado, relacionado às funções 

desempenhadas pelas empresas; os elementos do planejamento, como objetivos e estratégias; a 

dimensão do tempo, que determina o período de planejamento; a unidade organizacional a que 

o mesmo se refere; e, por fim, suas características, que relacionam-se com seu nível de 

complexidade, definições de confidencialidade, teor de formalidade, entre outros. 

Já a palavra estratégia é definida por Gaj (1988 apud PEREIRA, 2010) como um 

conjunto de ações tomadas hoje para o alcance dos objetivos almejados no futuro. 

No contexto organizacional, Hamel e Prahalad (1994 apud PEREIRA, 2010) 

consideram estratégia como a conquista de vantagens competitivas no futuro antecipadamente 

aos concorrentes, levando à diferenciação no mercado. No entanto, Stonich (1986 apud 

PEREIRA, 2010) afirma que a utilização da estratégia não garante o sucesso da organização. 

Não existe um consenso na bibliografia sobre a ordem para aplicação do Planejamento 

Estratégico. Para Luzio (2010) o primeiro passo para do Planejamento Estratégico é a definição 

do que ele chama de Alicerces da Estratégia. 

2.1 ALICERCES DA ESTRATÉGIA (MISSÃO, VISÃO, VALORES E PRINCÍPIOS) 

Wright, Kroll e Parnell (2011) colocam como primeiro passo para a implantação da 

estratégia, a determinação da missão da organização. Segundo os autores, toda empresa é 

fundada com um propósito, que pode ser alterado com o tempo. De acordo com Pereira (2010), 

a determinação da missão é importante para a definição de onde se quer chegar, evitando a 

perseguição de propósitos conflitantes.  
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Ainda segundo Pereira (2010), algumas perguntas devem ser respondidas pela missão: 

O que a organização faz? Para quem faz? Para que faz? Como faz? Onde? Qual a 

responsabilidade social e ambiental? Qual o negócio da organização? 

A Visão representa o que a empresa quer ser após determinado período de tempo, seja 

ele próximo ou distante (REBOUÇAS, 2013). 

Para Kotter (1996 apud LUZIO, 2010), uma visão eficaz, ou seja, aquela que inspira 

seus stakeholders1, deve contemplar seis características principais: ser imaginável, desejável, 

viável, focada, precisa e comunicável. 

Para Costa (2013) princípios são os pontos os quais a organização não está disposta a 

mudar ao decorrer do tempo e os compara aos fundamentos de um edifício. Segundo o autor, 

eles podem vir expressos numa carta de princípios ou um código de ética e declaram o que não 

é admissível para a organização. 

Ainda segundo Costa (2013), se os princípios são os fundamentos do edifício, os 

valores são as cores e os acabamentos das paredes externas. Eles são características, virtudes e 

qualidades da organização que pretendem ser preservadas e incentivadas devido a sua 

importância para a mesma. 

2.2 ANÁLISE AMBIENTAL 

Para a implantação do Planejamento Estratégico, o segundo passo é o estudo do 

ambiente onde a empresa se encontra.  Este ambiente pode ser segmentado em macro ambiente 

da empresa, o setor em que ela opera (ambiente setorial) e a empresa em si (organização), como 

representado na Figura 2 (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2011). 

                                                 

1 Stekeholders: Partes interessadas, ou seja, as instituições, pessoa ou grupo de pessoas organizado que 

tenha algum tipo de interesse que possa impactar ou ser impactado pela organização em questão (COSTA, 2013). 
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Figura 2– Três níveis de análise ambiental da empresa 

 
Fonte: Adaptado de Wright, Kroll e Parnell (2011) 

 

2.2.1 Análise Macro ambiental 

Rebouças (2013) considera macro ambiente como ambiente indireto e o define como 

o conjunto de fatores identificados pelo qual não é possível, no momento, avaliar ou medir o 

seu grau de influência sob a organização. 

Quando analisado o macro ambiente de uma organização, Pereira (2010) e Wright, 

Kroll e Parnell (2011) relatam que devem ser consideradas as seguintes forças: 

• Político-legais, que podem significar uma ameaça, oportunidade ou apenas 

mais uma regra na qual o negócio deve se enquadrar, como resultados das 

eleições, legislações e sentenças judiciais, tudo de acordo com o âmbito da 

empresa; 

• Econômicas, que contemplam renda real da população, padrão de consumo e 

poupança, nível de emprego, taxas de juros, câmbio e inflação, distribuição de 

renda, balança de pagamentos, Produto Interno Bruto (PIB), entre outros;  

• Tecnológicas, que são melhorias e inovações científicas que oferecem 

oportunidades ou ameaças para as empresas e que variam sua importância e 

impacto de acordo com o setor em que a empresa está inserida; 

• Sociais/Culturais, que são os hábitos, crenças e aspirações pessoais da 

sociedade e englobam suas preocupações individuais e coletivas, situação 

socioeconômica, nível de escolaridade, entre outros.  

Hitt, Ireland e Hoskisson (2008) ainda definem mais um segmento macro ambiental: 

o Global, que inclui mercados existentes em transformação, novos mercados relevantes eventos 

políticos internacionais importantes e as características culturais essenciais ao mercado. Pereira 
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(2010) também aponta o fator ecológico, que considera o nível de desenvolvimento ecológico, 

índices de poluição e legislações existentes. 

Rebouças (2013) traz exemplos destas forças, como apresentado no Quadro 1, a seguir: 

 

Quadro 1– Fatores ou variáveis macro ambientais 

 
Fonte: Adaptado de Rebouças (2013) 

 

As forças macro ambientais influenciam, no entanto, as operações de todas as 

empresas de um modo geral, alterando apenas a intensidade do impacto para cada setor. 

Portanto, existe um grupo mais específico de forças que são relacionadas ao setor e que trazem 

impactos mais significativos às atividades de planejamento estratégico de empresas do mesmo 

(WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2011). 

2.2.2 Análise Setorial 

O modelo de análise setorial criado pelo professor da Harvard, Michael Porter, foi 

desenvolvido para avaliar o poder competitivo de empresas. Para ele, o potencial de lucro de 

um setor advém de cinco forças competitivas básicas. Entende-se como setor ou indústria um 

grupo de empresas que fabrica produtos que são substitutos próximos, influenciando umas às 

outras. A Erro! Autoreferência de indicador não válida. mostra a relação entre as cinco 

forças e uma explicação delas é feita a seguir (ENDEAVOR, 2015; HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2008; WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2011). 
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Figura 3– As cinco Forças de Porter 

 

Fonte: Adaptado de Porter (apud Piovezan, 2008) 

2.2.2.1 Rivalidade entre Concorrentes 

Considerada a força mais significativa dentre as cinco, esta resulta de uma análise dos 

concorrentes, ou seja, de todas as empresas que produzem ou possam vir a produzir um produto 

ou oferecer um serviço que supra as mesmas necessidades atendidas pela empresa analisada 

(CAMPOS, 2016; PORTAL ADMINISTRAÇÃO, 2017). 

Segundo Hitt, Ireland e Hoskisson (2010), o objetivo desta análise é buscar por 

diferenciações aos concorrentes em relações aos aspectos mais valorizados pelos clientes e, 

para isso, devem ser estudados: 

• O número de concorrentes: Normalmente, quando existem apenas algumas 

empresas em destaque no setor, estas tendem a mostrar maior rivalidade e são 

mais sensíveis a mudanças dos concorrentes.  

• Crescimento do setor: Num mercado em crescimento a rivalidade entre 

concorrentes propende a ser menor, já que existe uma parcela do crescimento 

para todos, ou seja, todos podem ser beneficiados com o crescimento. Por outro 

lado, quando o crescimento é nulo ou lento, a rivalidade se torna mais severa. 

• Custos fixos ou de armazenagem: Quando os custos fixos compreendem a 

maior parcela do custo total, as empresas optam, geralmente, pela produção em 
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maior escala, o que gera grande oferta do produto e redução dos preços. Este 

fator aumenta a concorrência do setor. 

• Diferenciação e custos de transferência: Quando não existe grande ou nenhuma 

diferenciação entre os produtos oferecidos pelos concorrentes e o custo para a 

mudança é baixo ou zero, a rivalidade entre os concorrentes é maior. 

• Riscos estratégicos: Além da concorrência atual, deve-se analisar a 

concorrência futura com base na estratégia do concorrente. Como exemplo 

cita-se a Samsung. A empresa tem como foco estratégico se tornar líder no 

setor de produtos eletrônicos de consumo, tornando-se um risco para outras 

empresas como Sony, Hitachi, Matsushita, entre outras. 

• Barreiras de saída: Quando existem grandes barreiras à saída de uma empresa 

do setor, a mesma tende a continuar competindo no mercado, mesmo com 

margem baixas de lucro. São barreiras de saída ativos especializados, custos 

fixos de saída, inter-relacionamentos estratégicos, barreiras emocionais e 

restrições governamentais e sociais. 

Um resumo dos parâmetros de rivalidade está presente no Quadro 2, a seguir. 

 

Quadro 2– Interferência de parâmetros na rivalidade entre concorrentes do setor 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

2.2.2.2 Ameaça de Novos Entrantes 

A possibilidade de surgimento de um novo concorrente está diretamente relacionada 

às barreiras de entrada existentes. Dentre essas, devem ser analisadas a economia de escala (este 

tipo de economia gera redução de custos e vantagem competitiva sobre um novo entrante), 

capital necessário (quanto maior o capital necessário para criar o negócio, menor a possibilidade 

de um novo concorrente) e canais de distribuição (se estes forem limitados, um novo entrante 

terá maiores dificuldades de expansão) (PORTAL ADMINISTRAÇÃO, 2017). 
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2.2.2.3 Poder de Barganha dos Clientes 

Relacionada ao poder de decisão dos compradores, que negociam melhor qualidade, 

atendimento e menor preço. Os clientes possuem maior poder quando compram em grande 

quantidade (grande parcela da produção da indústria), significam grande parte da receita da 

empresa, possuem facilidade de mudança para outro produto concorrente ou não existe 

diferenciação do produto (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2008). 

2.2.2.4 Poder de Barganha dos Fornecedores 

Este segue a mesma lógica do ponto anterior quando analisada a relação da empresa 

com fornecedores. Os fornecedores são poderosos quando o setor está mais concentrado do que 

o setor para qual vendem, não existem produtos substitutos satisfatórios para a empresa, a 

empresa não representa grande importância para a fornecedora (margem da receita e quantidade 

vendida), o produto fornecido é de grande importância para o sucesso da empresa no mercado, 

existe alto custo de transferência ou existe a ameaça de integração vertical (HITT; IRELAND; 

HOSKISSON, 2010). 

2.2.2.5 Ameaça de Produtos Substitutos 

Entende-se como substituto aquele produto que não é o mesmo oferecido pela 

organização, mas que atende a mesma necessidade. Apesar de, geralmente, surgirem em 

negócio de pequeno porte, estes produtos podem conquistar o mercado e, até mesmo, tornar 

obsoleto o outro. Portanto, é necessário o investimento em pesquisa e tecnologia. Um exemplo 

de substituição é o jornal, que reduziu muito sua circulação com a surgimento de outras Fontes 

de notícias, como a televisão a cabo e internet (HITT; IRELAND; HOSKISSON, 2010; 

PORTAL ADMINISTRAÇÃO, 2017). 

 

Wright, Kroll e Parnell (2011) ressaltam, no entanto, a existência, atualmente, de 

mercados mais complexos, os quais talvez seja mais adequada a análise não apenas do setor, 

mas também do player2. Estas relações entre players, também mais complexas, podem ser de 

cooperação, troca, competição e/ou desenvolvimento mútuo. 

                                                 

2 Neste contexto, entende-se como players o conjunto de empresas cooperativas e 

concorrentes que possuem, entre si, interações vantajosas. 
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As trocas com players cooperativos caracterizam-se, segundo Wright, Kroll e Parnell 

(2011), pelas relações mutualmente vantajosas estabelecidas entre empresas de diferentes 

setores. Muitas vezes, esta relação pode não ser óbvia. Um exemplo é a relação de 

beneficiamento indireto entre fornecedores: a redução do preço de um produto oferecido pelo 

fornecedor “A” pode reduzir o preço final oferecido ao consumidor pela empresa cliente, já que 

os custos serão reduzidos. Tal redução no preço final pode contribuir para o aumento da 

demanda pelo produto final e consequente aumento dos pedidos aos fornecedores “A” e “B”, 

que oferecem produtos diferentes para a empresa, ambos utilizados como matéria-prima para o 

produto final. 

O exemplo de trocas com players concorrentes apontado pelos autores considera as 

vantagens obtidas para dois concorrentes que possuem o mesmo fornecedor. A demanda mais 

alta pelo fornecedor ocasiona no aumento da sua economia de escala. Isso possibilita que o 

mesmo repasse parte da economia em custos para seus clientes, ou seja, as duas empresas 

concorrentes.  

Wright, Kroll e Parnell (2011) também apontam a existência de cooperação e 

competição em paralelo entre as empresas, como por exemplo, para o desenvolvimento de 

novas tecnologias, muito comum no setor automotivo.  Os autores destacam, ainda, que nestes 

casos as relações tendem a ser mais cooperativas no início e mais competitivas no momento da 

divisão dos frutos. 

Da mesma forma, pode haver uma natureza mutante das trocas e dos papéis, como o 

que aconteceu entre a PepsiCo e o Burger King, que vendia produtos da parceira em suas lojas. 

No entanto, após a PepsiCo se diversificar em três cadeias de restaurantes, a relação passou de 

cooperação para concorrência. Também existem casos em que a relação existente não é 

evidente, podendo uma mesma empresa ser concorrente, parceira, fornecedora e cliente de outra 

(WRIGHT; KROLL; PARNELL, 2011). 

Desta forma, os autores observam que essas relações mais modernas entre as empresas 

se comparam com a relação existente no mundo animal e contribuem para o processo de 

desenvolvimento mútuo entre as empresas.  

2.2.3 Ambiente Interno 

Barney e Hesterly (2011) descrevem um método de avaliação das capacidades internas 

de uma empresa fundamentadas na Visão Baseada em Recursos (VBR) da empresa. Esta, por 
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sua vez, trata-se de um modelo de desempenho com foco nos recursos e nas capacidades 

controlados por uma empresa. 

2.2.3.1 A Visão Baseada em Recursos 

Recursos são definidos por todos os ativos tangíveis ou intangíveis que a empresa 

controla e pode utilizar na sua estratégia. As capacidades são um subconjunto dos recursos e 

englobam aqueles que podem ser utilizados para aproveitar por completo outros recursos que 

controla (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Eles podem ser divididos em: recursos financeiros, que correspondem a todo o 

dinheiro em posse da empresa, incluindo dinheiro de empreendedores, acionistas, entre outros; 

recursos físicos, que engloba equipamentos, tecnologias em software e hardware, a localização 

geográfica, entre outros; recursos humanos, que incluem o treinamento, experiência, 

competências, relacionamentos e visão individual da equipe da empresa; e recursos 

organizacionais, que, por sua vez, caracteriza-se pelas qualidades do grupo de pessoas, tais 

como a reputação da empresa, seus sistemas de planejamento e sua cultura. (BARNEY; 

HESTERLY, 2011). 

Existem duas premissas fundamentais em que a VBR se baseia: heterogeneidade de 

recursos e imobilidade de recursos. A heterogeneidade de recursos quer dizer que, para um 

determinado setor, duas empresas podem possuir capacidades distintas e uma empresa ser mais 

competente em realizar a atividade do que outras. Já a imobilidade de recursos retrata que 

existem casos em que a diferença de recursos e capacidades pode ser permanente, visto que é 

muito custoso para outras empresas adquiri-las (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

2.2.3.2 O Modelo VRIO 

Utilizando a VBR, é possível analisar os diferentes recursos e capacidades de uma 

empresa, avaliando seu potencial para gerar vantagens competitivas. Neste contexto o modelo 

Valor, Raridade, Imitabilidade e Organização (VRIO), desenvolvido por Barney e Hesterly, 

apresenta as quatro questões que devem ser consideradas para a avaliação de um recurso. 

Para a questão do valor, segundo Barney e Hesterly (2011), uma única pergunta precisa 

ser feita: Os recursos e as capacidades permitem que uma empresa explore uma oportunidade 

externa ou neutralize uma ameaça externa? Caso a resposta seja sim, o recurso e suas 

capacidades representam um valor ou ponto positivo para a empresa. Caso contrário, o recurso 

e suas capacidades representam uma fraqueza. Uma alternativa para determinar o valor de um 

recurso, segundo os autores, é analisar o impacto de seu uso nas receitas e custos, ou seja, se 
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seu uso está diretamente relacionado ao aumento das receitas líquidas ou decréscimo dos custos 

ele é um valor. Outra opção apontada por eles é a análise da cadeia de valor3 da empresa. 

Já a questão da raridade consiste em avaliar quantos concorrentes possuem o mesmo 

recurso valioso. Recursos valiosos que são comuns entre os concorrentes são fontes de paridade 

competitiva e dificilmente contribuirão para uma vantagem estratégica da empresa. No entanto, 

não deixam de ser importantes, pois contribuem para a sobrevivência da empresa (BARNEY; 

HESTERLY, 2011). 

A terceira questão a ser avaliada, a imitabilidade, consiste em se perguntar se as 

empresas que não possuem o recurso valioso e raro enfrentam uma desvantagem de custo para 

obtê-lo ou desenvolvê-lo, ou seja, se o recurso pode ser facilmente adquirido pelos 

concorrentes. Caso isso não seja possível, a empresa possui uma vantagem competitiva 

sustentável. A imitação pode acontecer por duplicação direta, possuindo as mesmas 

características, ou por substituição, caso em que o recurso tenta ser substituído por algo não tão 

caro, mas que atinge o mesmo objetivo ou se aproxima dele (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Barney e Hesterly (2011) também discorrem sobre os motivos que podem levar a um 

recurso não ser facilmente imitável. Esses fatores podem ter ligação direta com as condições 

históricas únicas, como a reputação de uma empresa antiga no mercado, ou marcos como, por 

exemplo, a primeira a desenvolver determinada tecnologia. Outra justificativa para a 

dificuldade de imitação é o não conhecimento por parte dos concorrentes dos reais recursos e 

capacidades que geram a vantagem competitiva. O último motivo citado pelos autores possui 

relação com fatores sociais complexos onde, mesmo se tendo conhecimento do recurso que 

causa a vantagem competitiva, ele é muito mais custoso de ser imitado do que se o mesmo 

tivesse se desenvolvido naturalmente na empresa, como, por exemplo, as relações interpessoais 

entre gerentes, cultura da empresa ou sua reputação com os fornecedores. 

A última questão a ser analisada no modelo VRIO é a questão da organização, que 

consiste numa simples pergunta: “A empresa está organizada para explorar ao máximo o 

potencial competitivo de seus recursos e suas capacidades?”. Em outras palavras, não adianta 

possuir recursos valiosos, raros e inimitáveis se a organização não possuir condições de 

aproveitá-los. Chamados de recursos e capacidades complementares, estes possuem, 

isoladamente, pouca capacidade de vantagem competitiva, porém, se combinados com outros, 

                                                 

3 Cadeia de valor é um conjunto de atividades empresariais a que ela se dedica para desenvolver, 

produzir e comercializar seus produtos ou serviços. 
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permitem que a empresa aproveite todo seu potencial. Eles contêm inúmeros componentes, 

como a estrutura formal de reporte, sistema de controle gerencial, políticas de remuneração, 

entre outros (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Tendo em mãos as características de valor, raridade, imitabilidade e organização do 

recurso e capacidade, é possível chegar em conclusões sobre a possibilidade de exploração do 

recurso, assim como mostrado no Quadro 3, e sua relação com as forças e fraquezas 

organizacionais, como mostrado no Quadro 4, ambos a seguir (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

 

Quadro 3 - O Modelo VRIO 

 

Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2011) 

 

 

Quadro 4 - A relação entre o modelo VRIO e as forças e fraquezas organizacionais 

 

Fonte: Adaptado de Barney e Hesterly (2011) 

 

Recursos e capacidade controlados pela empresa que não são valiosos não permitem 

sua utilização para explorar oportunidades ou neutralizar ameaças. Logo, são fraquezas para a 

organização. Esses recursos devem ser remediados pela empresa e não devem ser utilizados em 

suas estratégias pois, em caso contrário, significarão uma desvantagem competitiva (BARNEY; 

HESTERLY, 2011). 

Se um recurso ou capacidade são valiosos, porém não são raros, este gerará uma 

paridade competitiva. Sua exploração não implica em vantagens competitivas, mas se não 

explorado, pode causar uma desvantagem. Por esta razão, podem ser considerados forças 

organizacionais (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Um recurso ou capacidade é:

Valioso? Raro? Custoso de imitar? Explorado pela organização? Implicações competitivas

Não - - Não Desvantagem competitiva

Sim Não - Paridade competitiva

Sim Sim Não Vantagem competitiva temporária

Sim Sim Sim Sim Vantagem competitiva sustentável
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Já um recurso ou capacidade valioso, raro, mas não custoso de imitar, representa uma 

vantagem competitiva temporária. Porém, logo seus concorrentes também o terão. Logo, é uma 

força e uma competência diferencial (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

Por outro lado, um recurso ou capacidade valioso raro e custoso de ser imitado 

correspondem a uma vantagem competitiva sustentável e, consequentemente, é considerado 

uma força organizacional e uma competência diferencial sustentável (BARNEY; HESTERLY, 

2011). 

Quanto a questão da organização, a última a ser analisada pelo método, ela serve para 

ajustar o modelo VRIO. Uma empresa deve se organizar para aproveitar ao máximo seus 

recursos e torna-los vantagens competitivas. Caso contrário, um recurso valioso, raro e custoso 

de ser imitado pode ser perdido. Portanto, cabe a empresa se perguntar se se encontra 

organizada internamente para poder aproveitar da melhor forma possível os recursos tidos com 

vantagens (BARNEY; HESTERLY, 2011). 

2.2.3.3 Aplicação do Método dos 10-Ms 

Outra forma de tornar visível e facilitar a síntese dos pontos internos relevantes da 

empresa é apresentada por Costa (2013). Os 10-Ms do autodiagnostico (Métodos, Money, 

Management, Mão de Obra, Máquinas, Marketing, Materiais, Meio Ambiente, Meio Físico e 

Mensagens) é uma extensão dos 4-Ms (mão-de-obra, máquina, material e método/processo) 

utilizados para a elaboração da espinha-de-peixe. A classificação é utilizada para a elaboração 

de um gráfico-radar. O mesmo, segundo o autor, funciona como uma “impressão digital” da 

empresa, devendo ser considerados apenas características internas. O autor fornece um quadro 

para auxiliar na compreensão do conteúdo de cada uma das áreas, como mostrado no Quadro 

5. 
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Quadro 5 - Atributos para a Análise dos 10-Ms 

 

Fonte: Adaptado de Costa, 2013 

 

O gráfico-radar possui forma circular e apresenta de forma clara o resultado na análise 

interna da empresa. Para cada “M” do autodiagnostico é determinado uma pontuação, que 

corresponderá a uma zona no gráfico, conforme ilustrado no Quadro 6 (COSTA, 2013). 

 

Quadro 6 - Tabela para construção do gráfico radar 

 

Fonte: Adaptado de Costa, 2013 
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Um exemplo de gráfico-radar está presente na Figura 4, a seguir, onde o “M” mais 

críticos é o Meio ambiente, na zona 5, e, em seguida,  Métodos e Marketing, na zona 4. Eles 

podem ser utilizados também para avaliar o desenvolvimento da organização com o tempo 

quando superpostos. Além disso, o mesmo procedimento pode ser feito para discriminar os 

“Ms” mais críticos (COSTA, 2013). 

Figura 4– Gráfico-radar dos 10-Ms do autodiagnostico 

 
Fonte: Adaptado de Costa, 2013 

2.3 MATRIZ SWOT 

Com relação à análise interna das empresas e relacionando-as com o contexto externo, 

a análise Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) é muito utilizada, por 

destacar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da organização (CAMPOS, 2016). 

O significado de SWOT é uma abreviação dos fatores analisados com a ferramenta: 

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

(Ameaças). Por este motivo, também é conhecida como Matriz FOFA. A análise visa ressaltar 

quais são as oportunidades e ameaças impostas pelo ambiente externo e os pontos fortes e fracos 

internos, possibilitando, assim, revelar ou enfatizar seus pontos fortes, corrigir ou moderar 

impactos do pontos fracos e a elaboração de estratégias realistas (NOGUEIRA, 2015; 

WRIGHT; KROLL;PARNELL, 2011). 

De acordo com Hiit, Ireland e Hoskisson (2008), existem quatro tipos de ações 

correlacionadas que podem ser tomadas para identificar e mensurar o impacto de uma 

oportunidade ou ameaça: escaneamento, que necessita do estudo de todo ambiente geral e 

detecta os primeiros sinais possíveis de mudança; monitoramento, no qual se observam 
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mudanças ambientais para verificar se está surgindo alguma tendência importante entre as 

escaneadas; previsão, que se trata de prever a tendência, impacto e rapidez dos eventos 

monitorados; e avaliação, que consiste na especificação dos impactos do evento para a 

organização. 

Com base nos fatores relevantes levantados, segundo Campos (2016), são criadas 

estratégias, conforme Quadro 7, com descrição a seguir. 

 

Quadro 7– Cruzamento da Matriz SWOT 

 
Fonte: Adaptado de Campos, 2016 

 

• Da associação de ameaças com forças são obtidos planos defensivos para 

aumentar o potencial da força e enfrentar a ameaça; 

• Da combinação das forças e oportunidades devem ser retiradas ações 

ofensivas, que visam diferencial competitivo e uma alavanca nos resultados; 

• Os pontos de vulnerabilidade são identificados pela associação das ameaças e 

pontos fracos. Desta forma, devem ser traçados planos para fortalecimento e 

defesa; 

• Com base na última combinação, ou seja, das oportunidades e fraquezas, são 

obtidas restrições a serem atacadas para que seja possível aproveitar as 

oportunidades identificadas. 

2.4 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO 

Entendem-se como Fatores Críticos de Sucesso (FCS), ou Fator-Chave de Sucesso, os 

pontos ou características consideradas essenciais para o sucesso de uma organização. Apesar 

de serem identificados pela empresa, estes fatores são definidos pelo setor em que a mesma está 

inserida. Portanto, FCS não são pontos positivos ou negativos da empresa e sim fatores 

Ameaças Oportunidades
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obrigatórios para atuar no setor, ocasionando na falência da organização a sua inexistência. No 

setor de bebidas, por exemplo, um FCS é a logística e distribuição (PEREIRA, 2010). 

2.5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Denominados também por alguns autores como Questões Estratégicas, os Objetivos 

Estratégicos são a tradução da visão em propósitos mais concretos. Eles devem responder a 

pergunta “O que devo fazer para alcançar a visão?”. (KAPLAN; NORTON, 1997; LUZIO, 

2010; PEREIRA, 2010). 

Rebouças (2013), por sua vez, determina objetivo como sendo um alvo ou ponto 

quantificado que se pretende atingir através de esforço extra e que possui prazo e 

responsabilidade definidos. Nesta definição ele mescla os objetivos com os desafios, que são a 

mensuração dos objetivos, com quantificação e prazo. Ele ainda divide os objetivos em dois 

tipos básicos:  

• Instrumental: aquele que permite a obtenção de algo de valor e sua 

quantificação é mais fácil, por exemplo o objetivo de aumentar o número de 

vendas; 

• Estilístico: Possui valor, mas é de mensuração subjetiva, como o objetivo de 

diversificação. 

Como a empresa é formada por pessoas, os objetivos dela são basicamente uma média 

ponderada dos objetivos das pessoas que a integram. Por este motivo, os objetivos devem ser 

muito bem alinhados e aceitos pela equipe para que sejam alcançados. Eles permitem que cada 

indivíduo conheça seu papel na empresa, auxilia na tomada de decisões, estimula o empenho 

profissional e fornece base para o controle e ações (REBOUÇAS,2013). 

Para Rebouças (2013), os objetivos também precisam ser hierárquicos, quantitativos, 

realistas, consistentes, claros, comunicados, desmembrados em objetivos funcionais, 

motivadores, utilitários, decisórios e operacionais. A Figura 5 mostra a hierarquia existente 

entre os objetivos numa empresa. O autor ainda comenta sobre a relação existentes entre os 

objetivos, no qual a ação de um objetivo superior depende da ação de outro inferior e a tomada 

de decisão toma um caminho oposto. Também existem relacionamentos horizontais entre eles, 

caracterizados pelas ações e reações num mesmo nível hierárquico. 

 



36 

 

 

Figura 5 - Hierarquia dos objetivos e desafios da empresa 

 

Fonte: Adaptado de Rebouças, 2013 

 

Quanto a elaboração dos objetivos, as três formas citadas pelo autor são o cruzamento 

dos fatores externos e internos, interação com os cenários e intuição. Existem também 

diferentes critérios para estabelecimento de objetivos, como determinístico, probabilístico, 

qualitativo, entre outros. Os objetivos podem ter, inicialmente, uma abordagem qualitativa, mas 

precisam ser quantificados posteriormente para controle dos resultados (REBOUÇAS, 2013). 

Por fim, as metas estratégicas são etapas ou passos intermediários para se alcançar 

determinados objetivos ou desafios da empresa (REBOUÇAS, 2013). 

2.6 INTERVENÇÕES, PROJETOS ESTRATÉGICOS E PLANOS DE AÇÃO 

Após a determinação da Missão, Visão, Objetivos e Metas estratégicos da organização, 

é necessária a criação de projetos, políticas de intervenção ou ações estratégicas. São eles que 

permitirão que a empresa alcance as metas e objetivos almejados (LUZIO, 2010; PEREIRA, 

2010; REBOUÇAS, 2013). 

Luzio (2010) estrutura as ações da seguinte forma:  

• Intervenção é o conjunto de planos de ação que provocam mudanças 

significativas no desempenho de um Objetivo Estratégico; 

• Para cada Intervenção deve ser realizado um Escopo de Intervenção, com o 

detalhamento da abrangência da intervenção; 

• Em seguida, são determinados Planos de Ação Táticos, ou seja, aqueles grupos 

de ação de produzem grandes entregas e respondem a pergunta “O que fazer?”; 
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• Cada Ação Tática é desdobrada em Ações Operacionais, que explicam “como 

fazer”. Esse desdobramento origina uma agenda de trabalho. 

 

Já Rebouças (2013) sugere a divisão das estratégias em Projetos e Planos de Ação, 

sendo que o primeiro foca na estruturação e alocação de recursos e o resultado final, enquanto 

o segundo preocupa-se com a concentração das especialidades (recursos humanos, tecnologia, 

financeiro, entre outros). 

Projeto é um esforço temporário no qual existe a alocação de pessoas e recursos para 

o alcance de um produto, serviço ou resultado único. Dentre as técnicas utilizadas num projeto, 

está a junção dos métodos Program Evolution and Review Technique (PERT) e Critical Path 

Method (CPM), também conhecida como PERT-CPM, que relaciona a interdependência entre 

as atividades de um projeto e determina o caminho crítico do mesmo, ou seja, a sequência de 

atividades que, se atrasadas, ocasionam no atraso de todo o projeto, além de permitir a 

visualização através de um diagrama das dependências entre as atividades do projeto. Já o plano 

de ação é um conjunto das partes comuns de diversos projetos com o mesmo assunto ou 

especialidade (LOURINHO et al., 2015; PMI, 2013; REBOUÇAS, 2013). 

2.7 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM SETORES SEMELHANTES 

Para compreender a aplicação das metodologias de Planejamento Estratégico no setor 

imobiliário, serão apresentados nessa seção, alguns estudos de caso da aplicação do 

Planejamento Estratégico em setores semelhantes. 

2.7.1 Microempresa Corretora de Seguros 

Albuquerque et al. (2016) elaboraram um planejamento estratégico para uma 

microempresa do setor de corretora de seguros de São Luis, Maranhão. Após uma 

fundamentação teórica, que incluiu um estudo das micro e pequenas empresas e da importância 

do planejamento estratégico, foi realizada uma contextualização com os processos da empresa. 

Os autores a identificaram como uma “empresa familiar”, ou seja, liderada por membros de 

uma mesma família, que não é clara para a equipe a responsabilidade por cada função e não há 

planejamento pensando em resultados ao longo prazo. 

O primeiro passo para a implantação do PE na microempresa foi a análise externa e 

interna utilizando os quatro fatores da matriz SWOT. No segundo momento, os autores 
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identificaram os principais objetivos estratégicos da organização e, com base neles, definiram 

planos de ação e metas (ALBUQUERQUE et al., 2016). 

Como conclusão do estudo, os autores ressaltaram a importância da aplicação do 

planejamento estratégico também em micro e pequenas empresas. Segundo os mesmos, 

empresas desse porte tendem a focar apenas em resultados imediatos, o que compromete seus 

benefícios futuros (ALBUQUERQUE et al., 2016). 

2.7.2 Construtora de Porte Médio 

Almeida e Giglio (2017) realizaram um estudo exploratório na cidade de São Paulo 

para identificar o nível de aplicação do planejamento estratégico nas empresas do Setor 

Imobiliário. Através de conversas informais com gerentes de imobiliárias observaram que as 

tomadas de decisão são feitas com base na experiência prática dos tomadores de decisões. Outro 

ponto observado pelos autores é que são raras as imobiliárias especialistas, ou seja, aquelas que 

atuam em segmentos específicos.  

O segundo passo descrito pelos autores foi à aplicação do Planejamento Estratégico 

numa empresa do ramo imobiliário. A empresa escolhida foi uma construtora de médio porte 

de São Paulo. Após uma conversa com os líderes da empresa para compreensão do histórico, 

concorrentes e mercado, foram definidos os fatores críticos de sucesso do negócio. Realizando 

uma comparação entre a empresa com suas duas concorrentes utilizando como critérios os FCS 

identificados, os autores constataram os pontos fortes e fracos da construtora. Numa segunda 

entrevista com os líderes, identificaram outros pontos fortes e fracos (ALMEIDA; GIGLIO, 

2017). 

O entrevistado também realizou uma análise ambiental que destacou os pontos 

externos que influenciam diretamente ou indiretamente o negócio. Com base nas informações 

obtidas, foram criadas as principais estratégias da empresa para os próximos anos (ALMEIDA; 

GIGLIO, 2017). 

Como conclusão do estudo, os autores alcançaram o objetivo inicial de conduzir os 

líderes para um pensamento estratégico. No entanto, os mesmos ressaltam as dificuldades 

encontradas para a implantação da estratégia, sendo que um dos principais empecilhos foi o 

fato da empresa ser familiar, assim tendo que de rever muitos costumes (ALMEIDA; GIGLIO, 

2017). 
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2.7.3 Microempresa de Atividade Física de Juiz de Fora 

Bianco (2016) realizou a elaboração de um planejamento estratégico, com base na 

literatura, para uma microempresa do setor de atividade física de Juiz de Fora. O primeiro passo 

realizado pelo autor, após uma contextualização bibliográfica, foi um nivelamento de 

conhecimento e gestão com os responsáveis pela academia. Deste modo, ele apresentou aos 

donos os conceitos chaves de planejamento, explicou o que é o planejamento estratégico e como 

seria aplicado, além dos benefícios que poderiam ser obtidos. Em seguida, foram determinados 

o negócio da empresa, missão, visão e valores através de conversa com os líderes da 

microempresa, além de um conhecimento inicial do mercado (clientes, concorrência e imagem 

da empresa). O autor salienta a importância do conhecimento das diretrizes da empresa por 

todos os funcionários. 

O segundo passo adotado pelo autor foi à análise do ambiente externo, utilizando como 

ferramenta o método das Cinco Forças de Porter. Por se tratar de uma microempresa, a qual não 

possui recursos para uma análise aprofundada de mercado, a análise das forças foi realizada 

utilizando, apenas, o conhecimento dos proprietários (BIANCO, 2016). 

Após a análise externa, utilizou-se a Matriz SWOT para analisar os pontos fortes e 

fracos da mesma, bem como suas oportunidades e ameaças, assim concluindo a análise interna. 

O autor optou por essa sequência de abordagem, por interpretar que os fatores do mercado 

influenciam mais microempresas do que grandes empresas. Dessa forma, após a análise 

ambiental (interna e externa) e levando em consideração as mesmas, foram definidos os 

objetivos estratégicos da empresa, as ações necessárias e metas. E o último passo descrito pelo 

autor foi uma reunião de alinhamento com os colaboradores da empresa para que a estratégia 

fosse conhecida e aplicada por todos (BIANCO, 2016). 

Como dificuldades do processo de elaboração do PE, o autor apontou a análise do 

ambiente externo, a análise da concorrência e definição de metas tangíveis e mensuráveis. Por 

outro lado, o autor relata a facilidade para identificar os pontos fortes e fracos, além de ressaltar 

alguns pontos positivos da empresa, como o controle financeiro e a participação dos 

funcionários, que possuem abertura para sugerir melhorias (BIANCO, 2016). 
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3. SETOR DE IMOBILIÁRIO 

As imobiliárias são empresas de serviços. Lago, Pasa e Muller (2014) destacam as 

peculiaridades de um serviço, que não se enquadram, muitas vezes, nas mesmas características 

que a indústria. Segundo eles, a produção e entrega do produto ocorrem simultaneamente, o 

produto é intangível e perecível, o que dificulta a implantação de conceitos já existentes na 

indústria. Psomas et al. (2013 apud SILVA et al. 2013) ressaltam, no entanto, a importância do 

setor de serviços para a economia mundial. 

 

3.1 HISTÓRIA DO SURGIMENTO DO SETOR 

Segundo dados do CRECI-MG (2017), a profissão de corretor de imóveis surgiu no 

Brasil no século XX, juntamente com o desenvolvimento de cidades e surgimento da pequena 

burguesia. Neste período a comercialização de imóveis, que eram anunciados em jornais, se 

tornou constante, caracterizando uma profissão, inicialmente denominada de agente 

imobiliário. 

Entre as décadas de 40 e 50 foi fundada a Associação Profissional de Corretores de 

imóveis e o Sindicato dos Corretores de Imóveis de São Paulo. As primeiras imobiliárias 

surgiram em 1950. Em 1956 iniciou-se a organização da profissão em Minas Gerais com a 

fundação do Sindicato dos Corretores de Imóveis de Minas Gerais. O direito de as mulheres 

exercerem a profissão foi adquirido apenas em 1958. Em 1962 foi publicada a Lei nº 4116, que 

regulamentava a profissão. A partir de 1994 foram iniciadas várias campanhas pela classe com 

o apoio de jornais, grandes parceiros dos sindicatos da profissão. Dentre as campanhas destaca-

se a valorização da profissão e a campanha pela exclusividade (CRECI-MG, 2017). 

Segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Minas Gerais (2017), o 

perfil do corretor de imóveis sofreu alterações com o decorrer dos anos. Atualmente, o 

profissional atua não somente na comercialização do imóvel, mas assessorando o cliente em 

todas as fases compra, sendo muito valiosa na averiguação dos aspectos legais envolvidos na 

transação. Outro ponto de destaque é a importância da informatização, que permitiu ao corretor 

de imóveis registrar seu banco de imóveis, emitir certidões negativas da situação do imóvel e 

oferecer financiamento imobiliário. No entanto, o conselho ressalta que o principal valor 

oferecido pelo corretor continua sendo sua capacidade técnica. 
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Para exercer a profissão de corretor de imóveis no Brasil é fundamental que o 

profissional esteja credenciado junto ao Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI) 

da região (CRECI-MG, 2017). 

3.2 SETOR IMOBILIÁRIO NO BRASIL 

Segundo dados do IBGE (2017), o número de empresas no setor imobiliário, composto 

por empresas de compra, venda e aluguel de imóveis, quadriplicou de 2007 para 2014. A 

quantidade, que era de, aproximadamente, 10 milhões em 2007 cresceu para mais de 40 milhões 

em 2014. Durante todo o período, as empresas de intermediação4 dos serviços de compra e 

venda representam, em média, 33% da quantidade. O restante da porcentagem é composto por 

empresas de compra, venda e aluguel de imóveis próprios. Ainda é observada uma pequena 

queda em percentual do número de empresas de intermediação do setor. Estes dados estão 

presentes na Figura 6. 

 

Figura 6 - Número de empresas de compra, venda e aluguel de imóveis próprios ou intermediação entre 2007 e 

2014 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2017 

 

                                                 

4  Empresas de Intermediação: imobiliárias que não trabalham com a compra e venda de imóveis 

próprios, mas sim intermediando a venda de imóveis de terceiros. 
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Quanto ao pessoal ocupado5, observa-se, conforme apresentado na Figura 7, que o 

indicador não acompanhou o crescimento do número de empresas do mesmo período, não 

chegando ao dobro do valor de 2007 em 2014. Nota-se, ainda, que, apesar do número de 

imobiliárias de intermediação ser bem menor do que as de imóvel próprio, as primeiras 

empregam, aproximadamente, 60% do valor total do setor (IBGE, 2017). 

 

Figura 7 - Pessoal ocupado em empresas de compra, venda e aluguel de imóveis próprios ou intermediação entre 

2007 e 2014 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2017 

 

A receita bruta obtida por empresas de atividades imobiliárias, de acordo com o IBGE 

(2017), foi de, aproximadamente, 3 milhões de reais no Brasil em 2014, triplicando em 7 anos, 

como pode ser visto na Tabela 2, a seguir. 

 

Tabela 2 – Receita de empresas de compra, venda e aluguel de imóveis próprios ou intermediação entre 2007 e 

2014 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2017 

 

                                                 

5 Pessoal Ocupado: definido pelo IBGE (2017) como o número de pessoas contratadas pelas empresas 

do setor com vínculo empregatício, considerando também as afastadas, além de sócios e proprietários, em 31 de 

dezembro do ano a ser analisado 
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3.3 CICLO IMOBILIÁRIO 

Segundo Born e Pyhrr (1994 apud GONDIM, 2013), o mercado imobiliário sofre 

grandes influências das oscilações econômicas do país, estando sujeito a ciclos, como mostrado 

na Figura 8. 

Figura 8– Fases do Ciclo Imobiliário 

 
Fonte: Adaptado de Gondim, 2013 

 

Desprezando as outras interferências econômicas, Gondim (2013) e César (2007) 

descrevem que o ciclo imobiliário, que dura em média de 4 a 10 anos, consiste em 4 fases 

básicas que são influenciadas pela dinâmica da oferta e demanda. A primeira é o “Boom”, 

também denominado Expansão, quando a oferta de imóveis é menor que a demanda e os preços 

sobem. Este período caracteriza-se por valores baixos da taxa de vacância6, uma vez que a 

receita obtida neste período é alta. 

                                                 

6 Taxa de vacância: taxa que apresenta o número de imóveis desocupados, ou seja, vazios, em relação 

ao número de imóveis da região. Para obtê-lo, divide-se o número de imóveis vagos pelo total de imóveis existentes 

(GONDIM, 2013) 
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A segunda fase é a Desaceleração ou contração, quando a oferta de imóveis começa a 

aumentar para atendimento da demanda e os preços começam a cair. Apesar da queda nos 

valores e redução no fluxo de capitais, o período ainda apresenta interesse dos investidores, 

pois os valores ainda são vantajosos. (GONDIM, 2013; CÉSAR, 2007) 

Após a desaceleração procede a Recessão, que consiste na fase em que a demanda por 

imóveis já caiu e a oferta permanece alta, causando maior declínio nos valores dos imóveis. 

Existe um crescimento da taxa de vacância e desinteresse dos investidores, o que ocasiona na 

ausência de transações. (GONDIM, 2013; CÉSAR, 2007) 

Por fim, a Recuperação, segundo Gondim (2013) e César (2007), representa a fase 

onde a queda nos valores causa um novo aumento da demanda e os preços voltam a subir. A 

taxa de vacância sofre um ponto de inflexão, mas o interesse por parte dos investidores ainda é 

baixo. 

No entanto, o ciclo ainda sofre variações por diversos fatores. Pyhrr e Roulac (1996 

apud GONDIM, 2013) apontam diferentes variáveis que impactam no mercado imobiliário. 

Tais variáveis podem ser enquadradas em fatores demográficos, econômicos, regulatórios, 

políticos, entre outros, como apresentado no Quadro 8.  

Quadro 8 - Possíveis variáveis que impactam no ciclo imobiliário 

 

Fonte: Adaptado de Gondim, 2013 
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4. DESENVOLVIMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM UMA 

MICROEMPRESA DO SETOR IMOBILIÁRIO 

Conforme exposto no objetivo descrito no Capítulo 1, este trabalho tem por proposito 

implementar o Planejamento Estratégico em uma microempresa do setor imobiliário e avaliar 

as dificuldades encontradas no processo. Para tal fim, esse estudo desenvolveu um 

planejamento estratégico para uma imobiliária localizada em Juiz de Fora. 

4.1 DESCRIÇÃO DA EMPRESA 

A Renato Pereira Imóveis LTDA, com nome fantasia RP Imóveis, surgiu em 2003 

como um escritório e foi registrada como imobiliária em 2010. Sua sede fica situada na Avenida 

Presidente Costa e Silva, número 2163, Bairro São Pedro, Juiz de Fora – MG. Em julho de 2018 

a empresa conta com 4 colaboradores em sua equipe, sendo um proprietário e corretor de 

imóveis, uma corretora e duas secretárias, uma delas também despachante. 

A empresa possui caráter de empresa familiar. Antes da criação do escritório, seu 

proprietário e corretor trabalhava em domicílio. Após a abertura da empresa, duas de suas filhas 

e sua esposa se juntaram ao negócio como secretárias e despachante e, em 2014, a equipe 

começou a contar com mais uma corretora, também sua filha. 

A RP Imóveis é uma microempresa do setor imobiliário que possui como atividade 

principal a corretagem na compra, venda e avaliação de imóveis e como atividades secundárias 

gestão e administração da propriedade imobiliária e corretagem no aluguel de imóveis 

(BRASIL, 2018). 

Quanto à gestão, a empresa não possui processos bem definidos, assim como 

designação de tarefas e estratégias a longo prazo. 

4.2 DESCRIÇÃO DA PESQUISA 

Após a revisão bibliográfica realizada sobre planejamento estratégico e o setor 

imobiliário, deu-se início a determinação de quais ferramentas e métodos seriam aplicados na 

empresa, bem como a ordem de aplicação.  

Por não existir um consenso sobre a ordem de aplicação do planejamento estratégico 

nos livros e outros documentos estudados, optou-se por adotar a ordem mais utilizada e 
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considerada mais lógica pela autora, que consiste na determinação dos alicerces da estratégia 

antes da análise ambiental. Após a determinação de ambos, já é possível observar uma ordem 

comum dentre as bibliografias estudadas, que foi também adotada nesta pesquisa. 

A partir da ordem determinada, deu-se início à definição de quais ferramentas seriam 

utilizadas em cada etapa, principalmente na análise ambiental, que não possui de imediato 

ferramentas impostas. Foram descritas na revisão bibliográfica e serão adotadas nesta pesquisa 

aquelas encontradas no material de estudo utilizado e que não possuem, segundo a bibliografia, 

restrições para uso em microempresas.  Foram descartados, portanto, métodos impossíveis de 

serem aplicados no momento por exigir insumos não disponíveis, como recursos financeiros e 

amplo conhecimento sobre cenários econômicos. Para cada etapa, será descrito o processo de 

aplicação das ferramentas e métodos, além dos obstáculos encontrados, tentando pontuar suas 

vantagens e desvantagens. 

As informações sobre a empresa e seu setor necessárias para a aplicação das 

ferramentas foram obtidas através de pesquisa e conversa com o proprietário e funcionários da 

empresa. 

4.3 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO 

4.3.1 Redefinição dos Alicerces da Estratégia 

Numa conversa com o proprietário da empresa, afim de compreender seus objetivos 

para a imobiliária e coletar insumos para a atualização da Missão, Visão e Valores, foram 

abordados pontos como sua perspectiva para o futuro da empresa, o que a empresa faz e o 

benefício que entrega ao cliente, o motivo de uma pessoa comprar um imóvel, quais são os 

pontos e características da empresa que devem ser mantidos acima de tudo. Também foram 

apresentados exemplos de outras imobiliárias para que ele pudesse compreender o significado 

dos alicerces. 

O proprietário relatou que deseja que a empresa cresça no futuro, se instale num espaço 

maior, tenha mais funcionários e seja mais conhecida no mercado. Contudo, ele disse que tem 

medo do crescimento por conta da perda da qualidade, que acha muito difícil expandir e 

conseguir manter o controle de tudo. Quanto aos clientes, existem aqueles que compram um 

imóvel para morar e outros que compram para investir, seja para construção, aluguel ou 

revenda. A respeito das características que devem ser mantidas, ele enfatizou a transparência 
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nas negociações, ética, foco em atender da melhor forma possível o cliente e a postura 

profissional da equipe. 

Com base nesta conversa, foram propostas para a Missão, Visão, Valores e Princípios 

da empresa: 

• Missão: Atuamos no processo de transação imobiliária com transparência, 

satisfação e segurança, contribuindo para que nossos clientes encontrem o lar 

ideal para sua família ou o melhor investimento para o futuro. 

• Visão: Ser reconhecida em Juiz de Fora até 2023 pelo profissionalismo, 

transparência e bom atendimento nos processos de compra e venda de imóveis. 

• Princípios:  

o Ética: trabalhamos sempre com base nos princípios morais, de modo a 

respeitar os direitos do próximo e com consciência dos nossos atos. 

• Valores 

o Transparência: Agimos sempre com total transparência nas transações, 

proporcionando negócios seguros e maior confiança para todos os 

envolvidos. 

o Nossos clientes em primeiro lugar: nosso principal objetivo é atender 

da melhor forma possível as necessidades de nossos clientes, 

garantindo negociações vantajosas para eles. 

o Profissionalismo: Trabalhamos com seriedade, respeito, 

responsabilidade e competência. 

o União da equipe: somos uma família que trabalha unida e com 

comprometimento para alcançar melhores resultados. 

 

Outro ponto ressaltado pelo proprietário é que o foco da empresa e a área que deseja 

desenvolver é a relacionada à compra e venda de imóveis. O mesmo visualiza a parte de 

administração de aluguéis apenas como um suporte para os custos fixos da empresa, mas que 

não almeja seu crescimento pelo grande esforço despendido para pouco retorno, quando 

comparado à comissão pela venda de um imóvel. Este ponto justifica o foco deste trabalho na 

área de compra e venda de imóveis. 
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4.3.2 Análise Macro ambiental 

Utilizando as definições de fatores macro ambientais de Rebouças (2013), Pereira 

(2010) e Wright, Kroll e Parnell (2011) e agrupando-os com base nas literaturas dos mesmos 

autores, foram identificados possíveis influenciadores no macro ambiente com grau dos 

impactos gerados imensuráveis. Tais pontos estão agrupados no Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Fatores Macro ambientais 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Segundo a SAGE (2017), a crise política que o Brasil enfrenta desde 2014 gera grandes 

abalos na economia. A incerteza no governo causa uma fuga dos investimentos, pois não é 

seguro investir num país com altas taxas de risco. Por outro lado, uma análise do IMBI + Risco 

Brasil7, indicador que visa medir o nível de risco de investimentos no país disponível no 

Ipeadata (2018), apresentou uma melhoria desde o início de 2016, como apresentado na Figura 

9. Ainda, segundo a SAGE (2017), a Reforma Previdenciária, que permanece em aberto, é 

considerada um dos pontos chaves para a recuperação do governo. Portanto, muitos 

                                                 

7 O EMBI+ é um índice baseado nos bônus (títulos de dívida) emitidos pelos países emergentes. 

Mostra os retornos financeiros obtidos a cada dia por uma carteira selecionada de títulos desses países. A 

unidade de medida é o ponto-base. Dez pontos-base equivalem a um décimo de 1%.Os pontos mostram 

a diferença entre a taxa de retorno dos títulos de países emergentes e a oferecida por títulos emitidos pelo 

Tesouro americano. Essa diferença é o spread, ou o spread soberano. O EMBI+ foi criado para classificar 

somente países que apresentassem alto nível de risco segundo as agências de rating e que tivessem 

emitido títulos de valor mínimo de US$ 500 milhões, com prazo de ao menos 2,5 anos. (IPEADATA, 2018) 
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conservadores optam por segurar os investimentos no Brasil e esperar uma definição. Além 

disso, a crise política também causa oscilações no câmbio e na bolsa de valores, além de juros 

instáveis. Para Simão Davi Silber (apud JORNAL DA USP, 2018) as eleições para presidente 

causam um impacto semelhante ao das incertezas da crise, fazendo com que as pessoas esperem 

até 2019 para realizar investimentos, depois que as mudanças começarem a acontecer. Este 

fenômeno contribui para a extensão da crise econômica no país, que por sua vez aumenta as 

taxas de desemprego. 

Figura 9 - EMBI + Risco-Brasil (de Junho de 2016 a Maio de 2018 ) 

 

Fonte: Adaptado de Ipeadata, 2018 

 

Quanto à reforma na Lei Trabalhista, segundo Celso Bazzola (apud JORNAL 

RORAIMA HOJE, 2018), seus impactos já podem começar a ser observados e são, para as 

empresas, positivos. Para o diretor, a reforma possibilitou maior flexibilidade para as empresas 

na negociação de contratos, se destacando os trabalhos intermitentes e home office. Ainda, 

segundo o Tribunal Superior do Trabalho (apud JORNAL RORAIMA HOJE, 2018), o número 

de processos relacionados à vara trabalhista despencou 44,79% de janeiro para março deste ano. 

Voltando à análise dos fatores econômicos, a Agência Brasil (2018) acredita que o 

aumento das taxas de juros americanos faz com que alguns investidores com dinheiro aplicado 

no Brasil e outros países emergentes prefiram investir nos Estados Unidos, o que faz com que 

o dólar se valorize em relação ao real. 

Com relação às perspectivas de crescimento, segundo a Focus (apud Estadão 

Conteúdo, 2018) a perspectiva para crescimento do PIB em 2018 caiu de 2,70% para 2,51%. 

Tal valor já representaria uma recuperação, que se iniciou em 2017 com o crescimento de 1%, 

após quedas significativas em 2015 e 2017, como pode ser observado na Figura 10 (SILVEIRA; 

GAZONNI, 2018). 
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Figura 10 - Evolução do PIB Brasileiro em porcentagem de 2010 a 2017 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (apud SILVEIRA; GAZONNI, 2018) 

 

O terceiro grupo de fatores engloba os sociais/culturais.  De acordo com a Agência 

Brasil (2018), a Copa do Mundo de 2018 não causará grandes impactos na economia brasileira. 

Até mesmo setores como de eletrodomésticos, que apresentam grande alta no número de vendas 

perto do evento, não sentiram nenhum aquecimento nas vendas.  

Por fim, quanto aos fatores tecnológicos, observou-se a necessidade de adequação por 

parte da empresa aos novos meios de comunicação quando estes são aderidos por grande parte 

da população. Alguns exemplos de adequação às novas tecnologias observadas na imobiliária 

estudada pelo proprietário são a substituição da máquina de datilografia pelo computador, fax 

por e-mail e, mais recentemente, a adoção do WhatsApp como forma de comunicação com os 

clientes. 

4.3.3 Análise Setorial 

Utilizando, como insumos, conversas com o proprietário e equipe da RP Imóveis, além 

de pesquisas, quando necessário, foi realizada a análise setorial para a imobiliária baseada nas 

cinco forças de Porter. 

A Figura 11 apresenta, inicialmente, quais segmentos foram considerados 

concorrentes, clientes, fornecedores e substitutos. Os proprietários e construtoras, apesar de 

também serem vistos como clientes da imobiliária, aqui serão tratados como fornecedores para 

permitir uma análise mais clara do negócio. 
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Figura 11 - Identificação de concorrentes, clientes, fornecedores e substitutos para imobiliárias 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

4.3.3.1 Rivalidade entre Concorrentes 

Como o fator de proximidade é muito importante, visto que na grande maioria das 

compras de imóveis são necessárias visitas. A análise será focada em imobiliárias de Juiz de 

Fora. 

As concorrentes diretas identificadas são imobiliárias e construtoras, além dos próprios 

proprietários dos imóveis, que muitas vezes optam por fazer a divulgação do imóvel e se 

responsabilizam por todo o processo de venda. 

Quanto ao número de concorrentes, é possível observar um grande número de 

imobiliárias e construtoras em Juiz de Fora. Tal fato é considerado, com base nos critérios das 

Forças de Porter, como um colaborador para uma alta rivalidade no setor. 

Analisando o crescimento do setor, não foram encontrados dados recentes 

relacionados à compra e venda de imóveis usados. Portanto, foram utilizados dados sobre 

tendências do mercado imobiliário em geral e de imóveis novos para mensurar o crescimento 

do setor. 

De acordo com a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (apud 

RODRIGUES, 2018), o número das unidades lançadas e vendidas no mercado brasileiro 

apresentou crescimento de 22,2% e 12%, respectivamente, entre janeiro de 2017 e janeiro de 

2018. Outro fator que afirma o crescimento do setor é o número de financiamentos imobiliários, 
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que com recurso do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que aumentou 

23,7% comparando janeiro de 2018 com janeiro do ano anterior. Ainda segundo eles, um dos 

fatores que colaboraram para este crescimento e início de recuperação do setor é a redução dos 

juros dos financiamentos de imóveis pela Caixa Econômica, o principal agente financeiro de 

imóveis do país. 

Contudo, este pequeno crescimento também pode ser considerado um início de 

recuperação após anos seguidos de queda e crise no setor. Além disso, tais dados são incertos, 

visto as mudanças que ocorreram recentemente no país, como a Greve dos Caminhoneiros, a 

qual ainda não é possível medir os impactos no setor. 

Com relação aos custos fixos da imobiliária, quando comparada com outros setores, 

não possui custos elevados. No entanto, para o proprietário na microempresa estudada, os custos 

fixos representam um grande obstáculo. Segundo ele, quando se trata de venda de imóveis, a 

entrada de dinheiro é muito incerta. Pode ser que ocorram várias vendas num mês, mas que nos 

meses seguintes não seja realizada nenhuma ou poucas. No entanto, os custos fixos, que quando 

somados representam um valor significativo para microempresas, precisam ser pagos todos os 

meses. Talvez essa grande relevância dos custos fixos seja porque quase todos os custos da 

imobiliária são fixos, como impostos, CRECI, salários, aluguel, assinatura de anúncios online 

e dentre outros. 

Quadro 10 - Análise dos parâmetros de Rivalidade entre concorrentes para imobiliária estudada em 2018 

 

Fonte: Elaborado pela autora  

Outro fator que deve ser analisado, segundo a teoria das Forças de Porter, quanto a 

concorrência no setor, é a diferenciação e custo de transferência. Não existe nenhum tipo de 

grande diferenciação entre as imobiliárias. A escolha do cliente baseia-se principalmente no 

atendimento e aparência da imobiliária. Quanto ao custo de troca, não existe nenhum custo para 

os clientes, exceto para os proprietários que assinaram termo de exclusividade com alguma 

imobiliária. 

 Não foi identificado nenhum risco estratégico no setor. Quanto ao custo de saída, pode 

ser considerado baixo, visto que não existem valores considerados de capital da empresa 

alocados em equipamentos e matérias específicos e o número de funcionários é baixo.  

Um resumo da análise dos concorrentes está presente no Quadro 10. 
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4.3.3.2 Ameaça de Novos Entrantes 

Segundo o CRECI -MG (2015), foram 1.573 novos inscritos no CRECI -MG apenas 

entre Janeiro e Outubro de 2015, data na qual o estado de Minas Gerais contabilizou 20.951 

corretores ativos. 

Dados oferecidos pelo CRECI-MG (2017) apontam que existem em Juiz de Fora, 

atualmente, 1231 corretores ativos, sendo 923 homens e 308 mulheres, 137 imobiliárias. Em 

Minas Gerais, ao todo, são 21917 corretores e 3066 imobiliárias ativas. 

Observa-se que não existem barreiras significativas para impedir novos entrantes. Para 

ingressar no mercado imobiliário, basta que o corretor consiga sua licença junto ao CRECI. A 

partir deste momento, ele já se torna um concorrente. Para abrir uma imobiliária, existem mais 

empecilhos jurídicos e financeiros, mas não chegam a inviabilizar a entrada de um novo 

concorrente.  

A grande ameaça de novos entrantes é observada pelo proprietário no dia a dia com o 

surgimento de novas imobiliárias concorrentes frequentemente. 

4.3.3.3 Poder de Barganha dos Clientes 

Os clientes possuem alto poder de barganha, visto que possuem grande facilidade de 

mudança para o produto concorrente. Este poder varia de acordo com a oferta do tipo de imóvel 

desejado, considerando também suas necessidades de financiamento e limite de preço. Também 

deve ser analisada a possibilidade de o cliente comprar o mesmo imóvel com outra imobiliária, 

o que é um risco quando não existe exclusividade do imóvel. 

4.3.3.4 Poder de Barganha dos Fornecedores 

Os principais fornecedores das imobiliárias que trabalham com imóveis de terceiros 

são os proprietários e construtoras. Como o imóvel pertence aos fornecedores, eles possuem 

grande poder e definem o preço, condições de compra, se a chave ficará ou não disponível para 

os corretores, quando ocorrerão as visitas ao imóvel, entre outros. Neste caso, a imobiliária 

atua, apenas oferecendo suporte no processo de venda do imóvel e orientando o proprietário 

quanto às melhores decisões. Existe, ainda, o risco de integração vertical por parte do 

proprietário, quando o mesmo decide por anunciar e vender sozinho seu imóvel, excluindo o 

corretor ou imobiliária do processo de venda. 
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4.3.3.5 Ameaça de Produtos Substitutos 

Como já mostrado na Figura 11, nesta análise os clientes foram divididos em dois 

principais segmentos: aqueles que compram um imóvel para investir e os que compram para 

morar. 

No caso dos investidores, pode ser considerado um substituto para a aquisição de um 

imóvel qualquer outra forma de investimento, seja ela a aplicação do montante em bancos ou 

abertura de um negócio. Já para quem deseja adquirir uma moradia adequada às suas 

necessidades, alguns substitutos são o aluguel, reforma de um imóvel que já o pertence ou 

construção. 

Quanto a substitutos para a imobiliária em si, foi lançado no mercado norte-americano 

uma plataforma online dedicada a compra e venda de imóveis residenciais. A plataforma atua 

digitalizando e organizando todas as ofertas de imóveis disponíveis, onde os interessados 

possuem acesso às propostas realizadas por outros compradores. A plataforma, no entanto, 

apresenta alguns perigos, como a possibilidade de propostas falsas para subir o valor do imóvel 

(MERCADO IMOBILIÁRIO, 2018). 

Analisando esta ameaça de substituição, observa-se que a mesma não substitui 

completamente o papel do corretor. Como já estudado anteriormente, o corretor atua como um 

agente imobiliário, atuando não apenas na apresentação de imóveis e venda, mas oferecendo 

suporte e segurança em todo o processo de compra e venda. Portanto, acredita-se que esta não 

seja uma grande ameaça para o setor. 

Existem no Brasil várias plataformas online com foco imobiliário, onde é possível que 

o proprietário anuncie sua oferta de imóvel e negocie diretamente com os interessados. Estas 

plataformas, apesar de apresentarem uma ameaça aos corretores e imobiliárias por substituírem 

seu papel de apresentação do imóvel, não possuem o poder de garantir a segurança e experiência 

de um agente imobiliário. 

A Figura 12 apresenta um resumo sobre a análise das Forças de Porter realizada. 
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Figura 12 - Resumo das 5 Forças de Porter para a imobiliária analisada 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Também é possível identificar no setor, mercados mais complexos, como o descrito 

por Wright, Kroll e Parnell (2011) que apresenta brevemente na parte de fundamentação teórica 

deste trabalho. As construtoras, por exemplo, podem atuar tanto como fornecedoras quanto 

como concorrentes no negócio, da mesma forma que os proprietários. Estes fornecedores 

também podem ser ou vir a se tornar clientes após a venda do imóvel caso desejem adquirir 

outro. 

Outros corretores ou imobiliárias, que foram identificados na análise como 

concorrentes, em alguns casos podem atuar como parceiros, possibilitando a realização de mais 

negócios e ganho de todas as partes. Este tipo de parceria é muito comum quando um corretor 

possui o fornecedor e outro o cliente ideal. 

As plataformas de imóveis online, definidas como uma ameaça de substituição da 

imobiliária, são também uma das principais formas de divulgação utilizadas atualmente pelo 

setor, incluindo imobiliárias. 
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4.3.4 Análise do Ambiente Interno 

4.3.4.1 Modelo VRIO 

O primeiro passo para a utilização do modelo VRIO, segundo Barney e Hesterly 

(2011), é a definição do VBR. Com base na segmentação dos autores e exemplos apresentados, 

foram identificados os recursos apresentados no Quadro 11. 

Quadro 11 - Identificação de recursos pelo método VBR 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Como mostrado no Quadro 11, no momento não é possível mensurar os recursos 

financeiros da empresa, pois não existe nenhuma forma de medição e controle destes recursos 

e o proprietário não consegue estimar a lucratividade da empresa. 

Materiais e equipamentos foram identificados como um recurso neutro, porque no 

setor não existe uma grande necessidade de materiais físicos que poderiam ser utilizados como 

vantagem competitiva. Os materiais e equipamentos se resumem a computadores e material de 

escritório. Portanto, não serão analisados no VRIO. 

Utilizando VBR criado, foi aplicado o modelo VRIO, com resultados presentes no 

Quadro 12, que também apresenta a implicação competitiva do recurso, com base no Quadro 

4. 
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Quadro 12 - Análise da imobiliária pelo método VRIO 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

A localização da empresa foi considerada valiosa por estar situada na principal avenida 

do bairro São Pedro, onde existe um grande fluxo de pessoas e é mais fácil para os clientes 

encontrarem a imobiliária. No entanto, como várias imobiliárias estão localizadas em pontos 

com as mesmas características, não é um recurso raro. 

As formas de divulgação da empresa foram julgadas como valiosas, devido à empresa 

investir na divulgação dos imóveis de várias formas, como em plataformas online, um site bem 

estruturado, além das tradicionais placas na fachada dos imóveis à venda. Essas estratégias 

também não são raras, pois a maioria das imobiliárias realiza estes mesmos tipos de divulgação. 



58 

 

 

A experiência na área de corretagem é valiosa por permitir a neutralização de uma 

ameaça externa: a substituição. No entanto, a capacidade não é rara, já que existem muitos 

profissionais experientes no mercado. 

O conhecimento em gestão empresarial não foi visto como valioso, pois não existe 

ninguém na empresa com formação e conhecimento técnico nesta área. Além de acontecer 

pouco treinamento da equipe, no sentido de aperfeiçoamento desses conhecimentos, como em 

softwares computacionais para a elaboração de contratos, gestão de imóveis e da empresa. 

O alto comprometimento da equipe foi classificado como valioso por ser de extrema 

importância para a sobrevivência da empresa num ambiente repleto de concorrentes. Contudo, 

por se tratar de um ambiente comercial em que as pessoas recebem por comissão, este 

comprometimento não é raro. 

Os recursos relacionados à estrutura organizacional, planejamento, controle e 

coordenação foram identificados como não valiosos. Esta identificação se deve ao fato de tais 

recursos não serem estruturados na empresa, não podendo ser utilizados para explorar nenhuma 

oportunidade ou neutralizar uma ameaça. 

A cooperação entre os membros e a boa relação entre a equipe são valiosos por 

aumentarem as chances de sucesso em negociações e melhorarem o clima organizacional da 

empresa. Também são raros pelo setor se caracterizar pela grande competitividade, que muitas 

vezes se estende para corretores de uma mesma empresa. Segundo Barney e Hesterly (2011), 

recursos de alta complexidade social, como as relações interpessoais, são considerados difíceis 

de serem imitados. 

 Segundo o depoimento de alguns dos clientes, a RP Imóveis possui como ponto forte a 

relação com os clientes. Alguns destacam a transparência nas negociações e a empatia dos 

corretores, que respeitam a opinião do cliente e não tentam a todo custo apenas fechar um 

negócio. Também já foi relatado que em outras imobiliárias, as mesmas características não 

foram encontradas. Com base nisso, o recurso imagem da empresa foi encarado como valioso 

e raro. Tal recurso, no entanto, pode ser adquirido por outras imobiliárias através da mudança 

da política interna. 

 Por fim, o tempo no mercado é julgado valioso por contribuir para a imagem da empresa 

e sua consistência. Também é raro por existirem poucas com o mesmo ou maior tempo no 

mercado, quando se compara ao total de imobiliárias. Por se tratar de condições históricas, tal 

recurso não pode ser facilmente adquirido. 
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 Apesar de a empresa contar com alguns recursos de vantagem competitiva, nenhum 

deles é atualmente explorado pela imobiliária. A empresa não está organizada de maneira a 

permitir explorar ao máximo seu potencial competitivo, tanto dos seus recursos quanto de suas 

capacidades. 

4.3.4.2 Método dos 10-Ms 

A outra forma de análise interna estudada na fundamentação teórica foi o Método dos 

10-Ms. O primeiro passo para sua aplicação é a identificação dos atributos avaliados em cada 

“M” e sua classificação em pontos fortes, fracos e a serem melhorados. O Quadro 13 mostra as 

conclusões desta etapa. 

Os atributos relacionados à gestão, Management, foram todos considerados pontos 

fracos por praticamente não existirem na organização. 

Quanto à Mão de obra, a capacitação e treinamento pode ser melhorada por não ser 

um ponto de preocupação da empresa atualmente. Contudo, não chega a ser um ponto fraco por 

não prejudicar as ações da empresa. A preparação do líder para gerir pessoas foi julgada um 

ponto fraco por este ter dificuldades para cobrar, designar tarefas e motivar a equipe. Talvez 

por se tratar de uma empresa familiar, todos os membros estão comprometidos com o sucesso 

da empresa e satisfeitos com o trabalho. 

O quesito Máquinas, apesar de não ser tão relevante para o negócio, pode ser 

melhorado com a aquisição de um novo computador, impressora mais nova e um sistema que 

facilite a inserção, busca e controle de imóveis. 

Com relação ao Marketing, apesar de a empresa possuir conhecimento sobre o 

mercado e concorrentes, muito pelo tempo de atuação, é possível melhorar este conhecimento 

através de pesquisas. A flexibilidade foi considerada um ponto forte pela imobiliária, pois 

sempre tentar atender as necessidades do cliente, estando aberta a negociações. A assistência 

após a venda do imóvel, também é um ponto forte por a imobiliária auxiliar em todo o processo 

de transações, buscando resolver possíveis conflitos no caminho. Pela falta de uma melhor 

estruturação da organização, não existe bem definida uma forma de mensuração da satisfação 

dos clientes. 

No que se refere a Materiais, o desenvolvimento de parcerias com fornecedores existe, 

mas pode melhorar, até mesmo por evitar que o mesmo se torne um concorrente. O número de 

imóveis ofertados para venda no momento, também pode melhorar. 
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Quadro 13 - Avaliação dos atributos pelo Método dos 10-Ms 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

No que tange ao Meio ambiente, a imobiliária não gera impactos significativos a ele. 

Seu maior impacto é no grande consumo de papel, que sempre que possível, já é reaproveitado 

como rascunho. 

Em relação ao Meio físico, a circulação interna pode ser melhorada, pois a 

disponibilização das mesas não é a mais adequada para o fluxo de clientes. A falta de um 

estacionamento ou local com vagas frequentes devido à localização da empresa é uma 

dificuldade para os clientes chegarem até a imobiliária. De modo geral, a empresa está sempre 

limpa e bem arrumada, sendo até um comentário frequente dos clientes. A infraestrutura ainda 

pode ser melhorada com a aquisição de mais cadeiras e separação de um local para refeição da 

equipe. A visibilidade da empresa é um ponto fraco, pois embora esteja numa ótima localização, 

é possível que facilmente um potencial cliente passe por ela sem notá-la, já que a mesma não 
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possui um letreiro ou vitrine atrativos. A segurança também pode ser melhorada com câmeras 

de vigilância, já que a empresa é um local com trânsito frequente de montantes consideráveis 

de dinheiro. 

Quanto a Mensagens, é possível melhorar a comunicação com clientes e fornecedores, 

pois algumas vezes estes acabam esquecidos pela falta de controle e precária documentação. A 

comunicação entre a equipe é um ponto forte, pois todos conversam entre si, relatam quais 

negociações estão fazendo e até mesmo pedem opiniões aos outros para a solução de problemas. 

Pela falta de uma estruturação da organização, muitas vezes pontos de melhoria, reclamações e 

sugestões apontadas pelos clientes e fornecedores não são absorvidas e aproveitadas para seu 

crescimento. 

Os Métodos também são pontos fracos da empresa, pois não existe uma estruturação 

de processos e documentação definidos. 

Assim, como no método VRIO, não foi possível a avaliação dos atributos financeiros 

pela falta de insumos para isso. Segundo Costa (2013), os pontos de difícil classificação no 

método dos 10-Ms devem ser considerados sempre em gestão (Management), pois todos os 

assuntos internos relevantes à empresa são de responsabilidade da administração. 

Utilizando, os critérios apresentados no Quadro 6, foram pontuados os 10-Ms da 

organização, como apresentado no Quadro 14. 
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Quadro 14 - Pontuação dos 10-Ms para a imobiliária 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Por fim, foram utilizados os dados presentes no Quadro 14 para a elaboração do gráfico 

radar para a imobiliária estudada, em que os fatores na zona mais externa são os mais críticos 

e que precisam de maior atenção da empresa. O gráfico resultante está apresentado na Figura 

13.  
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Figura 13 - Resultado do Gráfico Radar para a imobiliária utilizando o Método dos 10-Ms do Autodiagnostico 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Do gráfico conclui-se que as áreas relacionadas a métodos e gestão são as mais críticas 

para a empresa e precisam de atenção imediata, estando na área mais externa possível do radar. 

Em seguida, o meio-físico é o de maior atenção, na região 4, e também necessita de atenção da 

empresa. Desta forma, os planos de ação da empresa devem ser focados, principalmente, para 

a melhoria destas áreas. 

 

4.3.5 Matriz SWOT 

Avaliando as análises macro ambiental e setorial realizadas, observou-se que ainda 

existem fatores externos que não foram identificados, pois não impactam todo o mercado e não 

foram englobados pelas Forças de Porter. Como é muito importante para a aplicação da Matriz 

SWOT, a correta identificação de oportunidades e ameaças, a seguir, serão apresentados os 

fatores externos relevantes ao setor obtidos através de pesquisa.  

• Redução da taxa de juros do crédito imobiliário: segundo a Caixa Econômica 

Federal (apud DINO, 2018), as taxas mínimas de juros para imóveis do Sistema 

Financeiro de Habitação (SFH), caíram de 10,25% ao ano para 9%. Alberto 

Ajzental (apud DINO, 2018), afirma que a taxa Selic também diminuiu. Para 

ele, a redução dessas taxas de juros tem contribuído para o aquecimento do 
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setor e neutralização dos efeitos da crise econômica. No entanto, ele ressalta 

que a situação do mercado pode vir a piorar novamente. 

• Redução das taxas de homicídio na cidade: Segundo o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (apud ARAÚJO, 2018), o número de homicídios 

registrados em Juiz de Fora entre janeiro e maio caiu 27,8% de 2017 para 2018. 

As tentativas de homicídios também caíram 48% no período. 

• O bairro São Pedro está entre os mais procurados para morar: Nocelli (2017) 

aponta várias vantagens do bairro São Pedro, considerado o coração da Cidade 

Alta. Dentre as vantagens estão a Universidade Federal de Juiz de Fora, que 

atrai vários estudantes para morar no bairro e movimenta semestralmente o 

mercado imobiliário na região. No entanto, Antônio Dias (apud NOCELLI, 

2017) afirma que São Pedro possui imóveis que atendem qualquer perfil de 

consumidor, ofertando desde quitinetes às casas de alto padrão em 

condomínios fechados. Ele também comenta que existe busca por imóveis na 

região o ano todo e que São Pedro está entre os bairros mais procurados para 

se viver, além de a região (Cidade alta) atrair muitos investimentos. Já Emerson 

Beloti (apud NOCELLI, 2017) destaca como diferencial do bairro, a rede de 

comércio e prestação de serviços e ainda observa a tendência de crescimento 

na região. 

 

O Quadro 15 apresenta um resumo de toda a análise interna e externa realizada até o 

momento, dividindo os principais fatores entre forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. 
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Quadro 15 - Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças de a imobiliária 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com base no Quadro 15 é possível realizar o cruzamento da Matriz SWOT para 

determinar planos de ação ofensivos e defensivos. O Quadro 16 mostra os planos de ação 

elaborados com base neste cruzamento. 
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Quadro 16 - Planos de Ação do Cruzamento da SWOT 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.3.6 Fatores Críticos de Sucesso 

Após a formação dos alicerces da estratégia e análise ambiental, foram detectados os 

aspectos que podem determinar o sucesso ou fracasso da organização, sendo essenciais para 

uma empresa do setor. Os fatores críticos de sucesso identificados foram: 

• Percepção sobre as necessidades do cliente: por se tratar de bens de alto valor 

e cada cliente possuir necessidades distintas, o contato do corretor com o 

cliente é essencial para a realização de um negócio. Por meio do contato é que 

serão observadas questões como preferências, limites de compra e perspectivas 

para o futuro. Existem casos, ainda, em que não fica claro no contato verbal os 

desejos do cliente, sendo necessária muita empatia e capacidade de observação 

de expressões não-verbais por parte do corretor. 

• Conhecimento da região onde atua: Quando um cliente vai comprar um imóvel 

ele espera saber pelo corretor informações sobre a localização como 

proximidade de mercados, comércios e escolas, segurança, tranquilidade, 

transporte público e dentre alguns outros fatores. Estes mesmos fatores 

precisam ser considerados no momento da avaliação de um imóvel que será 

colocado à venda. Observa-se, portanto, que o conhecimento sobre a região 

onde atua é mais um fator essencial para o sucesso de uma imobiliária. 
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• Formas de divulgação dos imóveis: diferentemente de outros tipos de 

comércio, observa-se que nenhum cliente comprará um imóvel apenas por 

conhecer a imobiliária ou saber da sua credibilidade no mercado. 

Principalmente com a inserção da internet no mercado imobiliário, o cliente 

normalmente realiza sua busca com base no imóvel desejado e este o leva a 

uma ou mais imobiliárias. Dessa forma, independente do porte da empresa, é 

necessário investimento constante na divulgação dos imóveis de sua cartela, 

afim de captar clientes. 

• Ampla cartela de imóveis: como existe no mercado uma grande variedade de 

clientes com necessidades distintas, é necessário que a imobiliária possua um 

portfólio consistente com ampla variedade de imóveis. Na análise externa 

realizada, por exemplo, observou-se que a região de São Pedro atrai desde 

estudantes, que precisam de imóveis simples e focam na economia e 

praticidade, até pessoas que desejam casas de alto padrão em condomínios 

fechados. A imobiliária, portanto, deve ofertar imóveis que atendam todo esse 

leque de clientes. 

 

4.3.7 Objetivos Estratégicos 

Para definição dos objetivos estratégicos serão utilizadas duas das três formas 

apontadas por Rebouças (2013): cruzamento dos fatores internos e externos e a intuição, para 

tentar priorizar os objetivos e evitar falhas. 

Do estudo da análise externa observou-se que o mercado não está tão propício para o 

crescimento da empresa devido ao número de ameaças significativas. Quanto ao ambiente 

interno, de uma conclusão dos métodos adotados (10-Ms e VRIO), observa-se que a maior parte 

das fraquezas da empresa estão relacionadas a gestão e estruturação da mesma, seguido do 

meio-físico. O cruzamento da SWOT mostra que estes pontos fracos quando cruzados com 

ameaças mostram pontos de grande vulnerabilidade da empresa e devem ser atacados para 

fortalecimento e defesa da mesma. 

Em relação aos pontos fortes da empresa, os que se destacam estão relacionados com 

os recursos organizacionais, como a boa relação entre a equipe. Estes pontos fortes, no entanto, 

podem ser facilmente perdidos ou até mesmo se transformarem em pontos fracos, caso ocorra 

um crescimento mal estruturado. A entrada de um novo membro na equipe, por exemplo, sem 
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uma gestão preparada e sem processos e responsabilidades definidas poderia piorar a situação 

da empresa e causar conflitos internos. 

No que se refere a questões financeiras, acredita-se não ser possível no momento a 

criação de objetivos e metas, já que não existe nenhuma forma de mensuração de valores na 

empresa. Portanto, considera-se que seria prematura a definição de estratégias como aumento 

do lucro, redução de custos ou qualquer medida financeira. No entanto, serão criadas rotinas de 

registro para começar a mensurar e analisar periodicamente os resultados. 

Por estes motivos, os objetivos, projetos e planos de ação serão focados, inicialmente, 

principalmente na estruturação dos processos e controle da empresa, melhoria do meio-físico, 

desenvolvimento da equipe e em aproveitar de forma segura as oportunidades existentes.  

Para garantir a sobrevivência no mercado, ainda é necessário o constante 

acompanhamento dos fatores críticos de sucesso. Dentre os identificados na análise, o fator 

“ampla cartela de imóveis” exige atenção imediata, pois como observado na Quadro 13, a oferta 

de imóveis é um ponto a melhorar. Em vista disso, esse também será um objetivo. 

Desta forma, os objetivos estratégicos definidos foram: 

• Estruturar processos internos e de gestão: estruturar os principais processos até 

o final de 2018; 

• Aumentar a cartela de imóveis: aumentar em 10% até o final de 2018. 

• Capacitar a equipe para desenvolver as atividades internas: até o final de 2018 

possuir pelo menos 2 pessoas capazes de realizar qualquer atividade interna; 

• Ampliar formas de divulgação: mais 2 meios de divulgação até o final de 2019; 

• Melhoria do meio-físico da empresa: até o final de 2019; 

O desdobramento dos objetivos da empresa em objetivos funcionais está apresentado 

a seguir, no Quadro 17. 

Os objetivos funcionais não foram segmentados em departamentos como mostrado na 

Figura 5, pois não existem departamentos definidos na empresa e a equipe é muito pequena. 

Acredita-se que no prazo de dois anos seja possível alcançar todos os objetivos 

propostos. Estes, por sua vez, servirão de base para a criação de novos objetivos. Com uma 

empresa mais organizada e com formas de medir os resultados será mais fácil a tomada de 

decisão e criação de novos objetivos financeiros e outros relacionados ao crescimento para 

alcance da visão. Recomenda-se, portanto, uma revisão de todo o planejamento estratégico no 

prazo de 1 ano, para atualização dos objetivos e determinação de metas financeiras. 
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Quadro 17 - Desdobramento dos Objetivos em objetivos funcionais 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.3.8 Projetos e Planos de ação 

Após a elaboração dos objetivos estratégicos e objetivos funcionais, foi analisado quais 

ações deveriam ser tomadas para o alcance destes. Como não existe, ainda, uma definição de 

responsabilidades na empresa, o gestor foi considerado o responsável por grande parte das 

ações. Essas responsabilidades podem ser transferidas no futuro. Um resumo dos planos de ação 

detectados está no Quadro 18. 

Para iniciar o controle dos resultados da empresa foram sugeridas a criação de uma 

planilha financeira para registro e análise de entradas e saídas do caixa. Esta planilha deve 

segmentar os gastos e receitas em áreas para proporcionar futuras análises. Também foram 

sugeridas o desenvolvimento de uma pesquisa de satisfação para ser aplicada com clientes e 

uma planilha que compile estes resultados, além do número de vendas fechadas por mês e a 

origem dos contatos recebidos para avaliar a eficácia dos meios de divulgação. 

Com o objetivo de criar padrões que facilitem os processos, foram propostas a 

elaboração de procedimentos para utilização de todas as planilhas criadas e de um formulário 

físico que auxilie a equipe na coleta inicial de dados sobre o imóvel quando um cliente 

(fornecedor) contata a empresa. A preferência pelo meio físico neste momento se dá pela maior 

facilidade de acesso e menor risco de problemas, visto que a equipe não possui conhecimentos 

avançados sobre ferramentas computacionais. 
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Quadro 18 - Planos de ação para os objetivos da imobiliária 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quanto à definição de políticas de remuneração e corretagem, foi sugerido a 

composição de um documento bem claro descrevendo quem possui direito a uma participação 

da corretagem e quanto (em porcentagem) é devido. 

Os cadastros internos aconselhados para serem formulados foram para registro de 

clientes, imóveis e vendas realizadas, além de um formulário para o controle das chaves dos 

imóveis, que será fundamental, principalmente, quando houverem mais corretores na empresa. 
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Para aumentar a cartela de imóveis disponíveis para venda foram propostos a busca e 

contato com construtoras com boa reputação na cidade, busca online por imóveis de terceiros 

anunciados em plataformas de imóveis e busca física em regiões onde há muita procura por 

clientes e a imobiliária não possui muitas opções disponíveis. A captação de imóveis será de 

responsabilidade dos corretores. 

A respeito dos treinamentos, foi sugerida a criação de treinamentos básicos sobre as 

ferramentas do Office, que vão auxiliar a equipe na elaboração de contratos e no dia a dia, e 

treinamentos mais específicos instruindo como manipular cada planilha criada para registro e 

controle. Os treinamentos devem ser aplicados para os responsáveis e envolvidos com cada 

planilha. 

A fim de ampliar as formas de divulgação, sugeriu-se a avaliação de meios de 

divulgação, como rádio, televisão e redes sociais. Esses meios devem ser avaliados e, 

posteriormente, priorizados, com determinação de prazos para início da divulgação e controle 

do retorno sob cada meio. 

No que se refere ao meio-físico da empresa, para aumentar a visibilidade da imobiliária 

foram propostas alterações como pintura e colagem de papel de parede na parte interna para 

oferecer mais destaque ao local, inserção de adesivos que destaquem o telefone e site da 

empresa nas partes superior e inferior da vitrine (as fichas de imóveis da vitrine já foram 

modificadas recentemente), troca do letreiro para um modelo mais moderno e luminoso e 

colocar bandeiras na calçada em frente a imobiliária. 

Ainda sobre o espaço físico, para melhorar a circulação interna de pessoas foi 

recomendado uma manutenção nos cabos de energia e telefone que permita a realocação das 

mesas de modo que a mesa que recebe aluguéis fique na frente e a mesa dos corretores fique 

atrás para permitir maior privacidade nas negociações. A fim de melhorar a infraestrutura e 

segurança, foi indicada a aquisição de mais cadeiras para dispor duas por mesa, mais um 

computador e um impressora mais moderna, além da reserva de um espaço fechado para 

cozinha e avaliação sobre instalação de câmeras de segurança. 

Todas as melhorias relacionadas a meio-físico são, também, as que envolvem recursos 

financeiros. Por este motivo, os prazos para implantação dos planos de ação foram mais longos 

e ainda devem ser reavaliados com base nos resultados financeiros da empresa. 
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5. RESULTADOS 

A respeito dos resultados alcançados, acredita-se que foi cumprido o objetivo de 

verificar a aplicabilidade das ferramentas de Planejamento Estratégico estudadas numa 

microempresa do setor imobiliário. 

A definição dos alicerces da estratégia foi de certo modo a de mais fácil coleta de 

informações. Contudo, inicialmente o proprietário apresentou certo receio em pensar no futuro 

da empresa, o que dificultou a conversa e exigiu maior esforço. 

A análise macro ambiental permitiu uma melhor compreensão dos fatores externos que 

podem gerar impactos nas empresas e como questões políticas, por exemplo, podem influenciar 

a economia. Tais fatores macro ambientais não eram de conhecimento da equipe e 

acrescentaram por este motivo. 

Observou-se que a análise setorial pelo modelo das Forças de Porter não permitiu 

conclusões imediatas sobre o setor. Acredita-se que o modelo é muito engessado para este setor 

que, como foi visto anteriormente, possui relações mais complexas onde concorrentes podem 

ser também fornecedores, clientes e/ou parceiros. Deste modo, observa-se que a análise 

ambiental se tornou mais próxima da realidade quando considerada, também, estas relações 

mais complexas. 

No momento da formulação da matriz SWOT observou-se que ainda existiam 

oportunidades e ameaças do ambiente externo que ainda não haviam sido detectadas e poderiam 

acrescentar a análise. Deste modo, esta análise incremental foi feita antes de se dar início à 

análise SWOT. 

No que se refere a análise interna, foram utilizados dois métodos diferentes: o modelo 

VRIO e os 10-Ms do Autodiagnostico. O modelo VRIO permitiu uma ótima análise sobre quais 

recursos a empresa possui que são valiosos, quais destes são raros, significando diferenciais no 

mercado, e quais são custosos de imitar, revelando vantagens competitivas sustentáveis. Já o 

modelo dos 10-Ms do Autodiagnostico se mostrou interessante pelo nível de desdobramento 

que ele permite ao dividir a empresa em 10 pontos diferentes. Outro ponto positivo é o gráfico 

radar, que mostra de forma clara quais são os pontos mais críticos e que devem ser priorizados 

pela empresa. A dificuldade encontrada na aplicação dos dois métodos foi a identificação dos 

fatores cabíveis de análise numa microempresa de serviços, pois todos os recursos e atributos 

sugeridos nos livros são relacionados a empresas de produto. Foi necessária, portanto, analisar 

a relação entre os fatores e atributos sugeridos com os presentes na imobiliária. De modo geral, 
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os métodos permitiram visões diferentes sobre o ambiente interno da empresa que se somaram 

no final e possibilitaram uma conclusão mais concreta sobre as forças e fraquezas da 

imobiliária, sendo aconselhado a aplicação dos dois métodos. 

A Matriz SWOT viabilizou a identificação de fatores externos que não haviam sido 

descritos e resume de forma bem visual toda a análise ambiental realizada até o momento. Além 

disso, o cruzamento da SWOT permite uma ideia inicial de quais planos devem ser traçados 

pela empresa a fim de aproveitar as oportunidades e minimizar riscos. 

Os fatores críticos de sucesso proporcionaram uma análise nunca feita até então e que 

foi considerada de grande valia para o negócio, pois apresenta quais fatores devem ser 

constantemente controlados pela empresa por significar o sucesso ou fracasso da mesma. 

Apesar da dificuldade inicial para formulação dos objetivos da empresa e planos de 

ação, acredita-se que estes são realmente os pontos em que a imobiliária deve focar inicialmente 

para permitir um futuro plano de crescimento com objetivos mais detalhados (desafios), metas 

e planos de ação melhor definidos. 

Portanto, o resultado final deste trabalho foi considerado positivo para a empresa, pois 

lhe auxiliará nas próximas ações para que, no futuro, alcance a visão almejada. 
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6. CONCLUSÕES 

Como conclusão deste trabalho, observa-se que os objetivos de implantação do 

Planejamento Estratégico numa microempresa do setor imobiliário e avaliação das dificuldades 

encontradas foram atingidos. 

Quanto à aplicação das ferramentas de Planejamento Estratégico estudadas, observou-

se que foi possível suas utilizações, apesar das dificuldades encontradas. No entanto, o trabalho 

foi limitado à parte de planejamento, ou seja, nenhuma ação foi implementada nem controlada 

na empresa. Para se ter certeza sobre os resultados obtidos com o planejamento seria necessária 

a implementação e um tempo maior para controle e coleta de resultados. 

Outro fato concluído é que foi de grande valia o prévio conhecimento da autora sobre 

o setor e, principalmente, sobre a imobiliária estudada. Isto facilitou muitas análises e tornou 

mesmo dependente do proprietário a execução do trabalho. 

Das dificuldades encontradas, conclui-se que elas se deram em sua maioria pela 

ausência de exemplos e tópicos voltados a empresas de serviço ou ao setor imobiliário nas 

bibliografias estudadas. Foi necessária, então, uma associação dos pontos descritos com os 

existentes na imobiliária. Outra dificuldade para análise estava relacionada a falta de insumos 

como dados financeiros, o que mostrou a necessidade da empresa de ações imediatas para 

estruturação. 

Como recomendações para trabalhos futuros, sugere-se: 

• Implementação e Controle do Planejamento Estratégico elaborado na empresa, 

com o intuito de verificar os resultados alcançados; 

• Planejamento estratégico em mais microempresas do setor, a fim de chegar a 

conclusões concretas quanto à aplicação no setor; 

• Aplicação do Planejamento Estratégico em empresas de diferentes portes do 

setor imobiliário e avaliação das diferenças entre as aplicações. 
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ANEXO A – TERMO DE DECLARAÇÃO 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, áudio-visual 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.  
 
 
Juiz de Fora, _____ de _______________ de 20____. 
   
 
 
 
 

_______________________________________       ________________________ 

                NOME LEGÍVEL DO ALUNO (A)        Matrícula 
 
 

_______________________________________       ________________________ 

                           ASSINATURA      CPF 
 

 

                                                 
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 RAQUEL LEITE E SILVA funcionária da empresa             

possui autorização para divulgar o nome da empresa RENATO PEREIRA IMÓVEIS LTDA. 

bem como dados não confidenciais na elaboração de seu trabalho de conclusão de curso 

apresentado a Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora, como 

requisito parcial para a obtenção do título de Engenheiro de Produção.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Juiz de Fora, 25 de Junho de 2018. 

  

  

  

  

___________________________________________________________   

Responsável da Empresa: Renato Pereira da Silva 

     (carimbo da empresa) 

 

 

 

 

 

 




