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RESUMO

Este estudo visa a elaboração de um planejamento estratégico para a Cervejaria
Implicantes. O objetivo da organização é continuar seu desenvolvimento
sustentando suas crenças e crescendo no mercado local, avançando posteriormente
para o mercado nacional. Foi proposta a definição dos pilares estratégicos para a
organização e foi realizada uma análise minuciosa do ambiente em que a empresa
está inserida. Além disso, foram recomendadas metas e estratégias como forma de
alcançar os objetivos que os gestores da organização venham a definir. Utilizamos o
Balanced Scorecard para “medir” o desempenho da companhia. O estudo justificase pelo aumento substantivo de micro e pequenas empresas nos últimos anos, em
especial as microcervejarias artesanais, tendo na cidade de Porto Alegre a maior
concentração de cervejarias do Brasil. O planejamento estratégico se mostra um
meio importante para pequenos negócios prosperarem, fornecendo o apoio
necessário para a tomada de decisão e uma visão clara do que fazer para atingir os
objetivos almejados ao longo da vida dessas organizações.
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1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE ESTUDO
O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, com 13,3 bilhões de
litros produzidos, ficando à frente de países tradicionais como Alemanha e Inglaterra
segundo o Sindicato Nacional da Indústria Cervejeira. Outro dado que mostra a
importância do setor para a economia é que 2% do PIB vêm da indústria cervejeira,
gerando um total de 77 bilhões em faturamento e 25 bilhões em impostos.
(SINDICERV, 2017).
O mercado da indústria cervejeira no Brasil é amplamente dominado pelas
grandes corporações, Ambev, Cervejaria Heineken (que comprou a Brasil Kirin) e
Grupo Petrópolis, sobrando entre 1% e 2% do mercado nacional para todas as
outras cervejarias (GAZETA DO POVO, 2017). Seu grande poder, redes de
distribuição, influência e tradição são quase imbatíveis. Mas existe um nicho de
mercado ainda não explorado por estas grandes corporações que está em
crescimento constante, o mercado de cerveja artesanal.
“O primeiro documento conhecido no Brasil sobre a produção de cerveja no
país é um anúncio que oferece cerveja brasileira, que apareceu no Jornal do
Comércio do Rio de Janeiro,

em 27 de outubro

de 1836” (REVISTA

IBEROAMERICANA DE TURISMO - RITUR, 2015, p. 22). Este anúncio se refere ao
início da produção de cerveja artesanal no país, pois na época o setor não era
industrializado. Desde então a cerveja, como um todo, no Brasil vem numa
ascensão até se tornar o que é hoje, uma paixão nacional. A competitividade existe
em praticamente todos os setores da economia e com a indústria cervejeira não é
diferente. Segundo dados do Anuário da cerveja no Brasil de 2018, 210 novas
fábricas de cerveja abriram ano passado, uma marca impressionante onde
aproximadamente uma fábrica de cerveja abriu a cada dois dias. Seis estados no
eixo Sul-Sudeste detêm 80% dos estabelecimentos, RS, SP, MG, SC, PR e RJ.
Registrando um crescimento em número de estabelecimentos de mais de 30% em
relação a 2017 em cinco dos estados supracitados. Isso implica na geração de
empregos, renda, impostos e outros impactos positivos para a economia e
sociedade.
No cenário atual existe uma forte concorrência na indústria cervejeira
artesanal, que normalmente são produzidas por micro e pequenas empresas. Com
186 das 889 cervejarias do país o Rio Grande do Sul é o estado com maior número
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de cervejarias do Brasil, somente em Porto Alegre existem 35 estabelecimentos,
sendo a cidade do Brasil com maior número de cervejarias, mostrando a dificuldade
de se destacar neste setor dentro do estado. Números indicam que mais de 20%
das fábricas de todo país estão localizadas no solo gaúcho. É nesse contexto que a
Cervejaria Implicantes está inserida. (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO, 2018).
Mesmo com o grande número de estabelecimentos e o intenso dinamismo
existente neste mercado, um planejamento estratégico adequado pode ajudar essas
micro e pequenas empresas (MPE’s) a prosperarem. O fato da Cervejaria
Implicantes não possuir um planejamento estratégico ajuda o desmonte nos setores
da empresa, causando problemas e impedindo a evolução em níveis satisfatórios.
Com as dificuldades atuais a gestão da Cervejaria Implicantes está sendo colocada
em segundo plano, o que rapidamente pode se tornar insustentável num curto
período. Além da grande concorrência, a Cervejaria Implicantes possui algumas
dificuldades, tais como, a dificuldade de acesso a recursos financeiros, limitações na
organização gerencial, dificuldade para relacionamento e principalmente, dificuldade
na gestão do tempo.
Em pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2016 sobre a sobrevivência das
empresas no Brasil, demonstra que esses problemas enfrentados pela Implicantes
são comuns nos primeiros anos de uma empresa. Entre os maiores motivos
alegados pelos empreendedores para que suas empresas deixassem de funcionar
estão os altos impostos, problemas financeiros, tais como falta de capital e linhas de
crédito, falta de clientes, poucas vendas, forte concorrência e problemas na gestão,
administrativos e contábeis. Nenhuma empresa pode deixar de pagar os impostos,
mas os outros problemas citados podem ser resolvidos. Para que isso aconteça
algumas definições e intervenções são necessárias para a sobrevivência da
Cervejaria Implicantes, levando em conta esse período crítico de até dois anos onde
muitas MPE’s fecham suas portas. Entre 2010 e 2014, a taxa de sobrevivência das
empresas com até 2 anos passou de 54% para 77%, porém, ainda é um número
considerado baixo. (SEBRAE, 2016).
Diante deste cenário um planejamento estratégico minucioso e adequado à
realidade da organização, deve ampliar a visão dos gestores/empreendedores
trazendo para a empresa o entendimento de onde a mesma se encontra no
momento, objetivos claros no longo e médio prazo, além de estratégias para

11

atingimento dos objetivos e metas quantificáveis para avaliação de desempenho. O
planejamento estratégico é uma ferramenta importante para todo tipo de
organização, ajudando os gestores/empreendedores no dia a dia da gestão do
negócio.
Segundo Chiavenato e Sapiro (2004, p. 39): “Planejamento estratégico é um
processo de formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção
da organização e de sua missão no ambiente em que ela está atuando”. Para
Oliveira (2013, p. 4): “O planejamento estratégico é conceituado como um processo,
desenvolvido para o alcance de uma situação futura desejada, de um modo mais
eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela
empresa”. Oliveira também faz menção a outro autor, Steiner (1969, p. 12) que
considera aspectos de cinco dimensões do planejamento, para qual setor está se
planejando, qual os objetivos que se pretende alcançar, em quanto tempo está
previsto, para qual unidade da empresa será o planejamento e quais as
características do planejamento.
Outros autores têm um conceito de estratégia que difere um pouco da
corrente anterior. Para Porter (2004), um planejamento estratégico adequado é
aquele que determina um padrão de retorno frente às alterações do ambiente, ou
seja, é a capacidade das organizações se adaptarem as novas situações e as
mudanças no mercado onde atuam. Porter destaca que existem cinco forças
competitivas: rivalidade entre os concorrentes, poder de negociação dos clientes,
poder de negociação dos fornecedores, ameaça de entrada de novos concorrentes e
ameaça de produtos substitutos. O autor entende que a estratégia é um mecanismo
de defesa das empresas contra as forças competitivas do mercado.
Mas por onde começar? Antes de agir, a organização deve ter clareza e
segurança no papel que quer assumir no mercado, desta forma, se faz necessário
definir a missão, visão e os valores da Cervejaria Implicantes, que serão os
balizadores para toda e qualquer decisão a ser tomada pelos gestores da empresa.
Esse é o ponto de partida para a elaboração do planejamento estratégico.
Com base na definição da missão, visão e valores da empresa, os
gestores/empreendedores terão de realizar uma análise do ambiente. O SEBRAE
que é especialista em micro e pequenas empresas destaca alguns pontos
importantes para o início da análise, primeiramente deve-se analisar o ambiente
interno, que seria dentro da organização, verificando os pontos fortes e pontos
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fracos, avaliando, entre outros fatores, as práticas funcionais da empresa, sua
estrutura organizacional, o fluxo de informações e a gestão financeira.
Após a análise do ambiente interno, tendo em vista que a empresa faz parte
de um universo mais amplo e está inserida num mercado onde afeta e é afetada por
outras organizações, tem-se que realizar a análise do seu ambiente externo, fatores
como a economia, os aspectos sociais, políticos, legais, culturais e ecológicos que
também influenciam os rumos da empresa. As constantes mudanças, principalmente
no cenário econômico, nas políticas públicas e nos fatores dos ambientes externo a
organização são os desafios que o gestor/empreendedor tem que superar para
adquirir vantagens competitivas e se destacar frente à concorrência.
A vantagem competitiva é alguma vantagem, benefício ou capacidade que a
empresa tenha em relação aos seus concorrentes, em outras palavras, é quando a
empresa tem uma performance acima da média no seu mercado, levando o cliente a
comprar de determinada empresa e não de outra. Segundo Oliveira, é um “algo a
mais” que identifica os produtos e/ou serviços nos mercados de atuação da empresa
(OLIVEIRA, 2008). Michael Porter destaca três caminhos para obter uma vantagem
competitiva: A liderança no custo, a diferenciação e a vantagem através do enfoque.
Na primeira a organização procura ser o produtor com o custo mais baixo no seu
mercado, atendendo uma clientela ampla. Na segunda opção a organização procura
ser única, ou seja, a melhor opção para seu mercado, valorizando atributos que os
clientes mais apreciam. Enquanto na terceira alternativa, a organização se volta para
um nicho específico no mercado, excluindo outros, para atender quase que com
exclusividade o segmento que escolheu. (PORTER, 1989).
Para colocar em prática o estudo, foi realizada a análise do ambiente, interno
e externo, em que a Cervejaria Implicantes está inserida, a formulação da missão,
visão e valores da organização, a elaboração de um planejamento estratégico geral,
ou seja, para todos os setores da organização com o intuito da criação de vantagens
competitivas e soluções para os problemas que hoje assolam a empresa.
Utilizaremos a ferramenta SWOT para análise das oportunidades de atuação e
crescimento, ameaças, pontos fracos e fortes da empresa em relação ao mercado e
o BSC (Balanced Scorecard) para a medição do desempenho dos indicadores que
serão gerados a partir da implantação das estratégias.
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2 JUSTIFICATIVA
Existem muitos estudos sobre soluções genéricas para diversos problemas
nas organizações, mas existem poucos estudos dedicados aos micro e pequenos
empreendedores por serem um categoria relativamente nova no país. A
Lei Complementar 123 de 2006, também conhecida como Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa (MPE), apresenta uma simplificação e diferenciação para as
MPE’s, favorecendo um tipo de empresa que antes da lei era mais facilmente
encontrada na informalidade. O fomento proporcionado pelos municípios é essencial
para o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios. Com os incentivos
do poder público nos últimos anos e a criação de leis favorecendo o micro e
pequeno negócio houve um aumento no surgimento de MPE’s, e com elas os
estudos sobre os diversos problemas que vão aparecendo ao longo da vida dessas
organizações. Porém, esses estudos ainda são insuficientes para termos uma
conclusão quanto às soluções possíveis para os mais variados problemas que
surgem, mais especificamente nesse tipo de organização.
Este estudo visa a construção de soluções para alguns problemas existentes
nas micro e pequenas empresas tendo a Cervejaria Implicantes como base de
estudo, podendo também servir a outras organizações que possam se assemelhar.
À medida que for implantado o planejamento estratégico e seus resultados forem
analisados, teremos informações e dados importantes para dar seguimento na
proposta deste trabalho, será gerado conhecimentos que podem ajudar outras
organizações e servir de aprendizado para o futuro como, por exemplo, a geração
de vantagens competitivas num mercado dominado por grandes marcas, resolução
de alguns problemas gerenciais para micro e pequenas empresas, entre outros.
Além de auxiliar a Cervejaria Implicantes, qualquer gestor, empreendedor ou
empresa, principalmente se for uma MPE, poderá verificar os resultados desta
aplicação e utilizar este estudo, adaptando-o à sua realidade para enfrentar os
problemas comuns de organizações que estão pensando em entrar no mercado ou
que já estão e se encontrem em dificuldades semelhantes como as da Cervejaria
Implicantes.
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3 OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GERAL
O objetivo deste trabalho é formular um planejamento estratégico para a
microempresa Cervejaria Implicantes.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Formular os pilares estratégicos da organização: missão, visão e valores.
 Realizar a análise do ambiente (interno e externo): forças e fraquezas,
oportunidades e ameaças.
 Elaborar o planejamento estratégico: definir objetivos, metas e estratégias.
 Definir os indicadores de desempenho.
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4 REVISÃO TEÓRICA
Neste capítulo serão apresentados os conceitos que servem de fundamento
para o tema proposto neste trabalho. Estes conceitos serão utilizados como
embasamento para as decisões tomadas e as aplicações práticas na organização.
Existe uma sequência lógica quando vamos implantar um planejamento estratégico
numa empresa e seguiremos essa lógica ao tratarmos os conceitos.
Primeiramente devemos definir a missão, visão e valores da Cervejaria
Implicantes, pois serão os pilares para todas as decisões tomadas pelos gestores,
principalmente as decisões mais importantes. Essas definições são essenciais para
começarmos o estudo. Posteriormente devemos fazer a análise do ambiente (interno
e externo) para saber a conjuntura da empresa frente ao mercado, o que ela irá
encarar, quais as dificuldades e os caminhos a seguir. Tendo o conhecimento de
onde está situada e o que almeja alcançar, o próximo passo é o planejamento
estratégico em si. Traçar objetivos factíveis com a realidade da empresa, de longo e
médio prazo, metas de curto prazo, elaborar um plano de ação, processos que vão
ao encontro dos objetivos e maximizar suas potencialidades são alguns fatores que
precisam ser discutidos, avaliados e executados pelos tomadores de decisões e
responsáveis pelo negócio.
Após a elaboração do planejamento estratégico, os gestores/empreendedores
devem acompanhar a evolução ou não do desempenho através dos indicadores
gerados, no caso da Cervejaria Implicantes pelo Balanced Scorecard, e devem agir
sempre que necessário na correção dos problemas a fim de manter a empresa com
foco e motivação para o alcance dos objetivos e resultados esperados. Se as ações
apresentarem resultados positivos conforme o planejamento, o desempenho da
empresa será superior em relação ao seu mercado, principalmente nos fatores
críticos, o que implicaria na obtenção de vantagens competitivas a favor da
organização. Essas vantagens competitivas são o que destacarão a companhia no
seu mercado de atuação e farão com que ela ganhe cada vez participação no
mercado.
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4.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES
4.1.1 Missão
É o propósito da empresa para o qual ela foi criada, ou seja, sua razão de
existir. A missão organizacional é a essência da empresa e serve como base para
toda decisão tomada. Para Chiavenato e Sapiro (2004), a declaração de missão é:
“O elemento que traduz as responsabilidades e pretensões da organização junto ao
ambiente e define o seu negócio, delimitando seu ambiente de atuação”. A
organização deve deixar claro seu propósito, inspirando e motivando seus clientes,
fornecedores, colaboradores, parceiros e a comunidade onde está inserida, para que
estejam sempre comprometidos com seus objetivos.
4.1.2 Visão
A visão de uma organização é a situação em que esta deseja estar dentro de
determinado período. Segundo Oliveira (2013, p. 65), uma das possíveis definições
de visão organizacional é a “idealização de um futuro desejado para a empresa”.
Portanto, a visão pode ser entendida como o objetivo da empresa num determinado
período.
4.1.3 Valores
“Valores representam o conjunto dos princípios, crenças e questões éticas
fundamentais de uma empresa”. (OLIVEIRA, 2013, p. 68). Em outras palavras são
os ideais que em conjunto com a missão e visão organizacional dão sustentação as
principais decisões tomadas pelos gestores da empresa. Esses ideais devem ser
compartilhados por todos aqueles que mantém relações com a organização,
principalmente os fornecedores, colaboradores e parceiros, a fim de estarem
alinhados e caminhando no mesmo sentido.
4.2 ANÁLISE DO AMBIENTE
A análise do ambiente é extremamente necessária para saber a situação da
empresa, onde precisa concentrar seus esforços para melhorar o que não está bom
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e quais são os aspectos em que está acima da média em relação aos demais
concorrentes no mercado. A análise do ambiente também é necessária para
encontrar oportunidades e entender quais são os perigos que a organização poderá
enfrentar.
Para este estudo analisaremos os fatores externos e internos da organização,
utilizando pesquisas e modelos para definir os atributos mais importantes a serem
considerados pela companhia. A análise externa será realizada com base em
pesquisas de mercado e dos fatores que mais impactam a empresa. Já a análise
interna será realizada através do modelo VRIO (Valor, Raridade, Imitabilidade e
Organização).
4.2.1 VRIO
O VRIO é um modelo para tomada de decisão que facilita a identificação das
forças e das fraquezas da companhia. Para compreender esse modelo precisamos
ter presentes os conceitos de recursos e capacidade. Recursos são todos os ativos
de uma empresa, tangíveis ou não. Enquanto a capacidade é a forma como a
empresa trata esses recursos (FRIENDSLAB, 2018).
Tipos de recursos:
 Recursos financeiros: tudo aquilo que a empresa tem em forma de
dinheiro proveniente de receitas, investimentos e aplicações.
 Recursos físicos: é toda a estrutura física da organização, tais como
máquinas, equipamentos, instalações, o estabelecimento na qual se insere,
automóveis e outros.
 Recursos humanos: toda capacidade intelectual da organização, todos os
funcionários e seus conhecimentos.
 Recursos organizacionais: tudo o que diz respeito à empresa, a sua
cultura, reputação, interação no ambiente interno e externo, sua
organização interna, planejamentos e processos.
O modelo VRIO é uma metodologia baseada na análise dos recursos
internos de uma empresa que visa potencializar sua vantagem competitiva. Para
que um recurso se torne competitivo ele precisa ter 4 características: Valor,
Raridade, Imitabilidade e Organização. O principal objetivo é criar vantagem
competitiva de forma sustentável, ou seja, uma vantagem que seja duradoura e que
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os concorrentes não consigam superar. O modelo VRIO é usado para identificar as
implicações competitivas dos recursos e capacidades de uma empresa. Ele analisa
o que uma empresa possui que a faz ter uma vantagem competitiva em relação aos
outros.
 VALOR:

Uma

maneira

de

identificar

recursos

e

capacidades

potencialmente valiosos de empresa é estudar sua cadeia de valor. Cadeia
de valor é o conjunto de atividades empresariais escolhido por uma
organização para desenvolver, produzir e comercializar seus produtos e
serviços. O valor está na capacidade em explorar uma oportunidade ou
neutralizar uma ameaça. O valor também está atrelado com a percepção
que o cliente percebe como benefício no produto e/ou serviço.
 RARIDADE:

Está

atrelado

ao

nível

de

exclusividade

e

escassez. Quanto mais exclusivo ou escasso, mais raro esse recurso é,
pois significa que ele é controlado por um pequeno número de empresas
competidoras. A raridade se refere a um ponto no tempo, não significa que
sempre vai ser raro.
 IMITABILIDADE: É importante que a empresa tenha recursos difíceis de
imitar, de modo a garantir sua vantagem competitiva sustentável. Significa
que só uma empresa possuiu determinadas propriedades. As empresas
sem esse recurso enfrentam uma desvantagem de custo para obtê-lo ou
desenvolvê-lo, por isso se torna difícil para outras empresas conseguirem
imitar.
 ORGANIZAÇÃO: empresa deve estar organizada para explorar ao máximo
o potencial competitivo de seus recursos e suas capacidades. A empresa
pode ter valor, raridade, imitabilidade, mas não adianta nada se ela não
souber explorar essas vantagens. Os recursos só serão bem utilizados
se a empresa souber aproveitá-los.
4.2.2 SWOT
A análise Swot foi criada por Albert S. Humphrey na Stanford University entre
as décadas de 1960 e 1970. É uma ferramenta de gestão muito utilizada por
diversas empresas para análise do ambiente organizacional e dos diversos
panoramas possíveis por sua simplicidade na aplicação. Esta análise pode ser
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realizada através de uma matriz (Figura 1), onde existem quatro aspectos ou
variáveis, sendo dois relativos ao ambiente interno da empresa e dois relativos ao
ambiente externo. Esses aspectos ou variáveis são: Pontos fortes ou Forças
(Strengths), Pontos fracos ou Fraquezas (Weaknesses), esses relativos ao ambiente
interno, Oportunidades (Oportunities) e Ameaças (Threats), estes últimos relativos
ao ambiente externo.
Compreender suas forças, suas fraquezas, as oportunidades e as ameaças
são indispensáveis para a empresa que deseja obter vantagem competitiva, pois
com esse conhecimento os gestores/empreendedores podem sanar ou minimizar as
deficiências e potencializar seus pontos positivos de maneira a se sobressair no seu
mercado. As forças são os atributos internos da empresa que proporcionam uma
condição favorável para a organização, sendo um ponto importante para aproveitar
oportunidades e enfrentar ameaças não controláveis. São as forças que a empresa
deve explorar e maximizar para auferir um desempenho superior.
As fraquezas são as carências e privações que a organização possui e
necessita sanar ou minimizar. Se não tratadas corretamente as fraquezas podem
impedir um desempenho melhor da empresa, agravando os problemas já existentes
ou ainda trazendo outras dificuldades. É muito importante o acompanhamento
desses pontos internos desfavoráveis para eliminar os problemas ou pelo menos
reduzi-los.
A análise do ambiente externo e não controlável exige muita atenção de quem
toma as decisões no negócio. Neste momento são analisados fatores que podem
ser favoráveis ou desfavoráveis dependendo do preparo e do interesse da empresa,
como, por exemplo, incentivos do governo, econômicos e/ou políticos para
determinada área onde a organização atua ou pode atuar, mudanças nas leis,
impactos culturais que a organização pode gerar ou se enquadrar, mudanças sociais
que a empresa pode fazer na comunidade onde atua entre outros. Nesse sentido, as
oportunidades são as situações que são favoráveis para a organização, desde que
ela esteja preparada para aproveitá-las. Podem ser tendências de mercado, uma
mudança no hábito de consumo ou qualquer outra situação que favoreça a
organização. Já as ameaças são as situações desfavoráveis à empresa, fatores que
podem comprometer um desempenho melhor, mas que não são controláveis. Esses
fatores

impactam

diretamente

na

organização,

podendo

desenvolvimento do negócio e ocasionando perdas a empresa.

prejudicar

o

20

Figura 1 - Matriz SWOT

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.2.3 Cruzamento dos dados
O cruzamento dos dados é uma etapa importante para o desenvolvimento e
definição das estratégias. Os autores Boone e Kurtz (1998) definem os cruzamentos
como:
 Alavancagem (Forças x Oportunidades): É uma estratégia que objetiva o
crescimento e desenvolvimento do negócio através da maximização das
forças da organização, visando o melhor aproveitamento possível das
oportunidades que estão dispostas.
 Problemas (Fraquezas x Ameaças): O cruzamento das fraquezas e
ameaças mostram as carências e limitações da organização diante do seu
mercado. Essa estratégia visa dimensionar os impactos negativos e reduzir
as perdas para a companhia, tendo em vista ameaças externas que
atacam as limitações internas da própria empresa e podem comprometer o
melhor desempenho.
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 Restrições (Fraquezas x Oportunidades): Estratégia que demonstra os
descompassos

da

organização

quando

não

consegue

aproveitar

oportunidades por não ter desenvolvido determinado aspecto. É uma
estratégia que objetiva fortalecer os pontos fracos da empresa para o futuro
aproveitamento de oportunidades.
 Vulnerabilidade (Forças x Ameaças): É uma estratégia que visa a
adaptação da empresa nos momentos certos. Confrontando as forças e
ameaças ambientais pode-se verificar o que o mercado está trazendo de
novidade que pode, num futuro próximo, fazer com que uma determinada
força da empresa vire uma fraqueza ou limitação.
Segundo Boone e Kurtz (1998), Derek Abell definiu o nome Janela
Estratégica para os intervalos de tempo limitados em que um determinado mercado
tenha exigências que condizem com os pontos fortes de determinada empresa.
Derek Abell sugeriu a expressão janela estratégica para definir períodos
limitados durante os quais as exigências principais de um mercado e as
competências particulares de uma firma se ajustam melhor. A janela
estratégica permite relacionar oportunidades potenciais com a capacidade
da companhia. Tal visão exige análise completa de (1) condições
ambientais externas atuais e projetadas, (2) capacidade interna atual e
projetada da companhia, e (3) como, se e quando será factível reconciliar as
duas implementando uma ou mais estratégias de marketing. (BOONE;
KURTZ, 1998, p. 122).

O cruzamento dos dados nos mostrará os pontos mais importantes a serem
abordados e discutidos pelos gestores, desta maneira ficarão mais evidentes as
prioridades do planejamento estratégico para que se definam os objetivos, as metas
e as estratégias necessárias para criar um desempenho superior.
4.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
O conceito de planejamento estratégico é amplo e permite mais de um
entendimento. Alguns autores defendem uma teoria mais aplicada e têm em comum
em suas teorias que um bom planejamento estratégico deve ser composto por
objetivos factíveis de longo e médio prazo, estratégias, metas e ações que
beneficiem a companhia no sentido de explorar suas forças e aproveitar
oportunidades, detalhar cada etapa do processo para que seus colaboradores e
parceiros saibam exatamente o que fazer, como fazer e quando fazer, utilizar
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ferramentas para medição do desempenho, ter um acompanhamento rigoroso dos
indicadores de desempenho, comparar em períodos curtos os objetivos esperados
com o que foi realizado e corrigir as falhas quando necessário. Outros autores, como
Peter Drucker, defendem que o planejamento estratégico não é uma teoria aplicada
e sim um processo de pensar.
Segundo Drucker (1998, p. 134): “Planejar é aplicar o raciocínio, a análise, a
imaginação e o julgamento. É responsabilidade, não técnica”. O autor concorda que
é necessário se preparar para os diversos cenários que podem ocorrer na vida das
empresas e define o planejamento estratégico como:
O processo contínuo de, sistematicamente e com o maior conhecimento
possível do futuro contido, tomar decisões atuais que envolvam riscos;
organizar sistematicamente as atividades necessárias à execução dessas
decisões; e, através de uma retroalimentação organizada e sistemática,
medir o resultado dessas decisões em confronto com as expectativas
alimentadas. (DRUCKER, 1998, p. 136).

Tendo em vista essas duas vertentes de diferentes autores, uma mais
aplicada e outra mais teórica, utilizaremos as duas formas dependendo do aspecto
que estivermos analisando. O planejamento estratégico para a Cervejaria
Implicantes demandará mais da parte aplicada do que a parte teórica, portanto,
devemos ter um enfoque maior nesta vertente de autores.
Também é necessário levar em conta as críticas e as limitações do
planejamento estratégico. Mintzberg (2000) escreve sobre o quanto somos cegos
quando o assunto é formular uma estratégia perfeita em todos os aspectos, tendo
em vista a dificuldade de formular uma única estratégia que seja apropriada, ao
mesmo tempo, tanto na visão micro quanto na visão global da organização. O autor
descreve dez escolas da estratégia e suas limitações no que tange a formulação e
efetividade para a implantação de determinada estratégia nos mais diversos
cenários possíveis dentro da vida de uma organização. Ele faz referência a um
elefante, como sendo o todo e as dez abordagens das escolas da estratégia como
sendo as partes do elefante, porém, faz uma ressalva importante:
Somos cegos e a formulação de estratégia é nosso elefante. Como ninguém
teve a visão para enxergar o animal inteiro, cada um tocou uma ou outra
parte e “prosseguiu em total ignorância” a respeito do restante. Somando as
partes, certamente não teremos um elefante. Um elefante é mais do que
isso. Contudo, para compreender o todo também precisamos compreender
as partes. (MINTZBERG, AHLSTRAND E LAMPEL, 2000, p. 13).
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A seguir estão relacionadas as dez escolas (partes do elefante) e uma breve
descrição de suas perspectivas limitadas segundo Mintzberg.
 A Escola do Design: A primeira escola do pensamento em estratégia, e
até hoje utilizada, defende a estratégia como um processo de concepção,
ou seja, um líder ou gestor pensa as estratégias e estas são disseminadas
para toda a organização. Por este motivo, para ser bem-sucedida a
estratégia, o gestor necessita de ótima visão do negócio, sensatez e feeling
para acertar nas decisões.
 A Escola do Planejamento: Juntamente com a Escola do Design, esta
escola é uma das pioneiras no assunto estratégia, porém, pensa estratégia
de modo diferente a sua contemporânea. A abordagem dessa escola
entende estratégia como um processo formal, exaltando as virtudes de
fazer planos, ter técnicas definidas, programas e controles rígidos. Por
outro lado, essa rigidez, pode engessar a organização.
 A Escola do Posicionamento: Focalizou o conteúdo das estratégias,
possibilitando que especialistas e consultores em estratégia pudessem
prescrever as estratégias específicas disponíveis em determinados
cenários para que fossem mais efetivas. Esta escola entende a formulação
da estratégia como um processo analítico e limitou o número de estratégias
denominando-as de estratégias genéricas. Uma das críticas mais comuns a
essa abordagem é a falta de precisão para a formulação das estratégias.
 A Escola Empreendedora: De certa forma se assemelha a Escola do
Design, onde a estratégia da organização é pensada por um líder
visionário. A escola Empreendedora focaliza o processo de formação da
estratégia num único líder e no feeling do negócio que este possui.
 A Escola Cognitiva: Esta escola busca entender a mente do estrategista e
como funciona o processo para a formulação das estratégias na cabeça
dele. Acredita-se que o principal meio pelo qual o estrategista formule suas
estratégias é a experiência direta, ou seja, suas experiências e
aprendizados anteriores que os leva àquilo que sabem, e por sua vez, da
forma ao que eles fazem. Uma crítica a esta escola é a pouco contribuição
apesar do grande potencial que possui.
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 A Escola do Aprendizado: Segundo a Escola do Aprendizado o mundo é
muito complexo para as estratégias serem determinadas de uma só vez.
Ela entende estratégia como um processo emergente, onde as estratégias
vão se desenhando através do tempo e contexto à medida que a empresa
se adapta ou aprende. Segundo Mintzberg (2000), nem sempre se tem um
visionário na organização, muitas vezes porque a situação é demasiada
instável para se ter uma visão clara.
 A Escola do Poder: Entende a formulação de estratégias como um
processo de influência, destacando o uso de poder e a política para
negociar estratégias favoráveis conforme os interesses. Em outras
palavras, essa abordagem se utiliza do poder, principalmente, político e
econômico, que as organizações possuem, em maior ou menor grau, para
obter vantagens em relação aos concorrentes. Em contra partida, ignora
forças como liderança e cultura nas organizações.
 A Escola Cultural: Aborda a formulação da estratégia como um processo
coletivo e cooperativo, entendendo a estratégia como uma algo enraizado
na cultura da organização. Ao contrário da escola do Poder que visa
interesses estratégicos que podem ser voláteis, a escola Cultural trata da
influência da cultura na conservação estratégica. Uma das críticas desta
abordagem é que ela pode atrasar ou desestimular mudanças que podem
ser necessárias.
 A Escola Ambiental: Esta escola acredita que a formulação de estratégias
é um processo reativo, onde a empresa é passiva e apenas reage,
formulando estratégias, como resposta ao contexto externo em que está
exposta. Isso provoca uma redução na geração de estratégias, por outro
lado, traz uma visão mais ampla para esta abordagem. A maior crítica a
essa abordagem é em relação as dimensões do ambiente, tendo em vista
que, frequentemente, são abstratas e/ou vagas.
 A Escola de Configuração: Esta escola misturou aspectos de todas as
outras, em maior ou menor grau, com intensão de integrar “todas as partes
do elefante”. Entende que o estado da organização e o contexto são a
configuração e o processo de formulação de estratégia como a
transformação. Sendo mais específico, esta escola permite que a empresa
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seja muito flexível quanto a formulação das estratégias. A maior crítica a
esta escola é a maneira “simplista” que ela aborda a complexidade e
variedade de casos, situações e contextos em que a maioria das empresas
normalmente estão.
Como conclusão podemos dizer que cada umas das escolas não é completa
e conclusiva em relação a formulação de estratégia, ignorando por vezes aspectos
que deveriam ser levados em consideração e focalizando em outros aspectos
igualmente importantes.
Sendo conhecedor do ambiente onde está inserida, a empresa deve definir
seus objetivos estratégicos, suas estratégias, metas, e ainda, formular um plano de
ação para ter clareza e expor para todos os interessados como, quando e onde
deseja estar em determinado período.
4.3.1 Objetivos estratégicos
Toda a empresa é criada por uma razão específica, e serve, principalmente,
para que seja alcançado esse objetivo. Os objetivos estratégicos são os desejos e
as intenções da empresa em determinado período. O estabelecimento dos objetivos
estratégicos é o primeiro passo do planejamento estratégico, eles devem ser
definidos pelos gestores/empreendedores e disseminado por todos os setores da
organização. É importante que todos os colaboradores e parceiros saibam o que
está se buscando e é ainda mais importante que os gestores “corrijam a rota”
sempre que necessário, ou seja, façam os ajustes quando for preciso para que a
companhia não perca o alvo de vista. Quando um objetivo é atingido, ele deixa de
ser um anseio e passa a ser uma realidade incorporada pela organização. Nesse
sentido, os objetivos estratégicos não são tangíveis, pois, segundo Chiavenato e
Sapiro (2004, p. 71): “Ele é um estado que se procura e não um estado que se
possui”.
A diferença entre a visão organizacional e um objetivo estratégico é que a
visão é uma imagem de como a empresa gostaria de estar no futuro e um objetivo
estratégico é uma das etapas para o alcance desse desejo.
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4.3.2 Definição de metas
A definição das metas é a próxima etapa do processo de planejamento
estratégico. As metas são objetivos de curto prazo que servem para quantificar os
resultados esperados a fim de se chegar nos objetivos estratégicos, portanto, elas
devem incitar desafio para a equipe de trabalho e ao mesmo tempo serem tangíveis.
Para Kotler (2000, p. 101): “A transformação de objetivos em metas
mensuráveis facilita o planejamento, a implementação e o controle”. Kotler ainda
estabelece uma relação de quatro critérios para que funcione essa prática que
chama de “Administração por objetivos (APO)”. Os critérios são:
 Hierarquia dos objetivos: Os objetivos devem ser organizados do mais
importante ao menos importante em cada período.
 Objetivos quantitativos: Sempre que possível se deve quantificar as
metas.
 Metas realistas: As metas devem ser realista e surgir da análise das
oportunidades e das forças da organização, ao invés de surgir dos seus
desejos.
 Objetivos realistas: Os objetivos também devem ser realistas. A empresa
não deve simultaneamente ter dois ou mais objetivos se não tem
capacidade ou força suficiente para alcançá-los no momento.
4.3.3 Estratégia
A palavra estratégia vem do grego strategia, que significa plano, tática,
método ou manobra usada para alcançar um resultado ou objetivo. Fora o uso
militar, que é talvez o mais conhecido, a estratégia nos dias atuais é utilizada em
quase todos os campos no mundo dos negócios. Michael Porter (2004) define
estratégia como um padrão de resposta diante das mudanças no ambiente, isto é, a
habilidade das organizações em se adaptar a essas mudanças. Oliveira (2008, p. 3)
também conceitua estratégia: “A finalidade das estratégias empresariais é
estabelecer quais serão os caminhos, os cursos, os programas de ação que devem
ser seguidos para alcançar os objetivos ou resultados estabelecidos pela empresa”.
Portanto podemos definir que estratégia são os caminhos e o como a organização
fará para atingir suas metas e seus objetivos.
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4.3.4 Plano de ação
O plano de ação é uma ferramenta que organiza e descreve as tarefas e
ações que serão realizadas para o atingimento das metas. As tarefas são pensadas,
executadas e assim que verificados os resultados obtidos, são comparados com os
resultados esperados. É neste momento que se deve detalhar as atividades a se
realizar, delegar as responsabilidades, elaborar um cronograma com prazos
definidos e datas de entrega das tarefas, definir o orçamento de cada tarefa
contendo os custos, analisar os riscos previstos pela execução das tarefas e criar os
planos de contingência para esses riscos.
Os aspectos supracitados são indispensáveis para o bom andamento do
plano de ação e existem ferramentas sem prontas para a sua realização, porém,
uma planilha com os indicadores corretos e um acompanhamento intenso da
realização das tarefas e seus resultados é o suficiente para pôr em prática toda a
teoria sobre o plano de ação, conforme a Tabela 1.

Tabela 1 - Plano de ação
PLANO DE AÇÃO
ASSUNTO: Aumento de vendas
OBJETIVO: Aumento de 10% nas vendas
Item
Atividade
Resp.
Custo
atividade
R$

NÚMERO: 01
RESPONSÁVEL PLANO E AÇÃO: Gerente comercial
Início
Término
Status
Observações

1

Aumentar o
número de visitas
a bares e
restaurantes

Equipe
Comercial

300,00

13/05/2019

14/07/2019

Em
andamento

2

Realizar
treinamento com
a equipe do setor
comercial

Gerente
Comercial

120,00

02/06/2019

03/06/2019

Finalizado

Visitar pelo
menos 5
bares ou
restaurantes
por dia
Necessário
realizar mais
treinamentos
para os novos
funcionários

3
4
5

Fonte: Elaborado pelo autor.

Outro ponto essencial é como medir o desempenho da organização em
relação aos objetivos e metas estabelecidas. Uma das ferramentas mais completas
para análise de desempenho é o BSC (Balanced Scorecard).
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4.4 BALANCED SCORECARD
O Balanced Scorecard surgiu da necessidade das empresas em medir
atributos até então intangíveis e perspectivas do hoje e amanhã, onde em outrora
eram medidos apenas o desempenho contábil e financeiro, ou seja, os
acontecimentos passados e se a companhia dava lucro ou não. Desenvolvida por
Robert Kaplan e David Norton em 1992 na Harvard Business School o BSC foi
concebido primeiramente para ser uma ferramenta de medição de desempenho,
porém, rapidamente passou a ser utilizada por várias organizações como ferramenta
de gestão estratégica. O objetivo dessa ferramenta de gestão é gerar valor para a
companhia, alinhando o planejamento estratégico com as ações operacionais da
organização, medindo o desempenho de aspectos tangíveis e intangíveis inerentes
ao sucesso de uma empresa. Os autores entendem que o BSC complementa as
medidas de desempenho passado (contábil e financeira) e destacam quatro
perspectivas onde a ferramenta alavanca um desempenho superior no futuro da
empresa. As perspectivas são: financeira, cliente, processos internos e de
aprendizado e crescimento. Essas perspectivas são a estrutura do Balanced
Scorecard.
 Perspectiva Financeira
A perspectiva financeira continua sendo essencial para toda e qualquer
organização, seja ela uma ONG, privada ou pública. Esse aspecto é responsável
pela continuidade da empresa no mercado, pois uma companhia que não gera lucro
aos seus investidores ou donos não se mantém por muito tempo em mercados
competitivos.
O objetivo da perspectiva financeira é “medir” se a empresa está sendo
lucrativa, existindo várias maneiras de se efetuar essas medições. Um exemplo é o
cálculo do retorno sobre capital investido ou o cálculo do lucro líquido. Os objetivos
financeiros, normalmente, também estão ligados a lucratividade. Como, por
exemplo, a redução dos custos, a redução do ciclo financeiro e/ou operacional,
geração de fluxo de caixa entre outros.
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 Perspectiva do Cliente
Na perspectiva do cliente os gestores/empreendedores podem verificar em
qual mercado e segmento a empresa irá competir. Para Kaplan e Norton (1997),
algumas medidas genéricas ou gerais são essenciais em relação a essa
perspectiva, tais como, a satisfação do cliente, a retenção de clientes, a aquisição de
novos clientes, a lucratividade dos clientes e a participação no mercado são os
fatores críticos para que os clientes permaneçam fiéis ou troquem de fornecedores.
Esses indicadores são a base da perspectiva de clientes, descritos no Quadro 1.
Quadro 1 - A perspectiva do Cliente – Fatores Essenciais

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997, p. 72).

Porém, os autores deixam claro que a organização deve incluir “medidas
específicas” na proposta de valor que ofertará aos seus clientes, ou seja, além das
ofertas genéricas a empresa deve entender as necessidades dos seus clientes para
oferecer exatamente aquilo que eles buscam. Um exemplo disso poderia ser a
velocidade na produção ou a precisão das entregas entre outros aspectos.
 Perspectiva dos Processos Internos
O objetivo da perspectiva dos processos internos é identificar quais
processos, ações e atividades são críticas, sendo estas as que a organização deve
alcançar a excelência. Segundo Kaplan e Norton (1997), obter excelência e medir
estes processos internos, especificamente, trará a companhia uma maior satisfação
dos seus clientes e dos clientes futuros, além de contribuir significativamente para a
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obtenção dos objetivos financeiros da empresa, pois o impacto gerado por esses
processos são maiores e mais facilmente percebidos.
Os sistemas de medida de desempenho da maioria das empresas focalizam
a melhoria dos processos operacionais existentes. Para o Balanced
Scorecard, recomendamos que os executivos definam uma cadeia de valor
completa dos processos internos que tenha início com o processo de
inovação – identificação das necessidades atuais e futuras dos clientes e
desenvolvimento de novas soluções para essas necessidades –, prossiga
com os processos de operações – entrega dos produtos e prestação de
serviços aos clientes existentes – e termine com o serviço pós-venda –
oferta de serviços pós-venda que complementam o valor proporcionado aos
clientes pelos produtos ou serviços de uma empresa. (KAPLAN E NORTON,
1997, p. 97).

Os autores destacam três tipos de processos, adaptáveis as necessidades de
cada empresa, que servem como um modelo genérico:
1) Processos de inovação: Identificação das carências atuais e latentes dos
clientes

existentes

e

a

criação

de

soluções

novas

para

essas

necessidades. Os autores denominam esses processos de “onda longa” na
criação de valor para o cliente e o investidor da companhia, pois é através
dos processos de inovação que as empresas conseguem se sobressair em
relação aos concorrentes na maioria das vezes. Temos como exemplo a
Apple e o Google.
2) Processo de operações: Esse processo diz respeito a entrega eficiente
dos produtos e/ou a prestação de serviço dos clientes atuais. Tem início no
recebimento do pedido pelo cliente e termina com a entrega do produto ou
prestação do serviço. É denominado pelos autores como a “onda curta” na
criação de valor para o cliente e acionista da empresa, pois é inaceitável
uma empresa que não presta um bom serviço ou falha na pontualidade e
regularidade da entrega dos produtos nos dias atuais. Alguns dos
indicadores utilizados para a medição desses processos são o percentual
de defeito nos produtos, a taxa de retrabalho e o percentual de devoluções
em relação às entregas.
3) Processo de pós-venda: Refere-se aos serviços disponibilizados pela
empresa após a venda. Quanto maiores e melhores os serviços oferecidos
melhor será a formação da imagem da empresa perante seus clientes. Está
incluso nesse processo as garantias e prazos que a organização oferece a
seu cliente.
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 Perspectiva do Aprendizado e Crescimento:
Nessa perspectiva são verificadas quais as infraestruturas necessárias para
que a empresa cresça e consiga sustentar um crescimento constante no longo
prazo. Para Kaplan e Norton (1997), as outras três perspectivas anteriores,
financeira, clientes e processos internos, frequentemente indicam as lacunas entre
as capacidades e habilidades atuais da companhia (inclui pessoas, sistemas e
procedimentos) e o necessário para o atingimento de um desempenho superior. Os
autores destacam três fatores principais para o crescimento organizacional:
pessoas, sistemas e procedimentos.
1) Pessoas: Para esse fator avaliam-se as taxas de satisfação dos
funcionários, a rotatividade de funcionários na empresa, o treinamento, a
produtividade e as habilidades dos colaboradores.
2) Sistemas de informação: São analisadas quais os meios de informação e
comunicação disponíveis dentro da companhia e se esses sistemas
disponibilizam informações rápidas e relevantes. Informações sobre
clientes, atuais e futuros, e sobre a situação dos processos internos são
decisivos

para

uma

melhor

tomada

de

decisão

pelos

gestores/empreendedores.
3) Procedimentos organizacionais: Esse fator reflete as medidas gerencias
utilizadas pela organização e examina os incentivos oferecidos aos
colaboradores em relação aos fatores de sucesso organizacional
reconhecidos pelas maiores empresas do mundo.
4.5 VANTAGEM COMPETITIVA
O conceito de vantagem competitiva é qualquer atributo, fator, aspecto,
habilidade ou capacidade que a empresa tenha excelência. Esses atributos ou
pontos fortes quando são nos setores-chave da empresa, aqueles referentes ao
valor agregado ou a geração de valor financeiro, são responsáveis pelo sucesso do
negócio. Esse conceito também é conhecido como os fatores críticos de sucesso, e
foi criado por Ronald Daniel nos anos 1960 e aprofundado por John Rockart no fim
dos anos 1970. Rockart (1979, p. 85) definiu os Fatores Críticos de Sucesso como:
“Um limitado número de áreas nas quais os resultados, se satisfatórios, irão
assegurar um desempenho competitivo de sucesso para a organização. São as
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poucas áreas-chave em que as coisas devem dar certo para que o negócio
floresça”.
Portanto, podemos afirmar que as vantagens competitivas são decorrência
dos bons resultados nos fatores críticos de sucesso, ou seja, nos setores-chave da
organização. Porém, em contrapartida, o oposto também é verdadeiro. Se os
setores-chave da empresa forem negligenciados ou desprezados a companhia
estará fadada ao fracasso.
Mas como conseguir bons resultados nos setores-chave da empresa?
Michael Porter (1989) definiu três estratégias que servem de modelo genérico para a
obtenção de resultados positivos e por consequência de vantagens competitivas:
 Liderança no Custo: É quando a empresa opta por ser o fornecedor com
o preço mais baixo, e para isso deve manter os custos o mais baixo
possível. Essa estratégia é voltada principalmente para o setor da
produção, não excluindo os outros, exigindo que todos os setores da
companhia colaborem para uma maior eficiência produtiva. A empresa
precisa controlar seus custos com rigor e juntamente produzir em larga
escala, tendo em vista o baixo preço aplicado ao seu produto em relação à
concorrência. Segundo Porter (1989, p. 11): “Se uma empresa pode
alcançar e sustentar a liderança no custo total, então ela será um
competidor acima da média em sua indústria, desde que possa comandar
os preços na média da indústria ou perto dela”. É uma estratégia
relativamente arriscada, tendo em vista que é fácil imitá-la e não tem
muitas saídas além de tentar reduzir ainda mais os custos.


Diferenciação: Diferente da liderança no custo, a diferenciação é uma

estratégia em que a organização procura a singularidade, optando pelos
atributos que são mais valorizados pelos clientes do seu mercado de
atuação. A empresa procura se diferenciar dos concorrentes sendo a única
nos atributos que escolher. A diferenciação pode fornecer uma vantagem
competitiva para a empresa por diversos caminhos, sendo alguns mais
comuns como, por exemplo, a qualidade do produto, a imagem da
empresa, os serviços de pós-venda, a forma de entrega do produto, sua
marca, entre outros fatores. Um aspecto muito importante para uma
companhia que opta pela diferenciação é não poder ignorar os custos, pois
o fato do produto final ser diferente e até melhor que o da concorrência,
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mas o preço elevado demais, implica na perda de parte do mercado.
Portanto, a empresa busca a proximidade dos custos em relação ao
mercado, controlando e diminuindo o custo em todos os setores que não
afetem a diferenciação do seu produto.
 Enfoque: Essa estratégia visa um ou um grupo de segmentos específicos
no mercado, excluindo os outros, a fim de obter vantagem competitiva.
Podendo ser o enfoque no custo, onde a empresa buscará explorar as
diferenças no comportamento de compra do mercado, ou o enfoque na
diferenciação, em que ela tentará explorar as necessidades incomuns dos
clientes de determinados mercados. Segundo Porter (1989, p. 14): “A
maioria das indústrias tem vários segmentos, e cada um que envolva uma
necessidade diferente do comprador ou um sistema de produção ou
entrega ótimo diferente é candidato a uma estratégia de enfoque”.
Portanto, a estratégia do enfoque é buscar segmentos de mercado que são
atendidos de forma insuficiente ou atendidos de forma superior, mas com um custo
muito elevado para a organização que o atende, buscando se destacar desta forma
no segmento-alvo que a empresa escolher.
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta etapa serão apresentados os procedimentos que serão realizados,
empiricamente, com intuito de responder as questões colocadas durante os
capítulos anteriores.
Primeiramente vamos nos concentrar em como definir os pilares estratégicos
da

Cervejaria

Implicantes

para

que

as

decisões

tomadas

pelos

gestores/empreendedores na empresa, durante o período do estudo, sejam
condizentes com o que será definido para a missão, visão e valores. Para isso,
utilizaremos uma fonte primária e entrevistaremos os gestores da empresa para
obter informações, no sentido de conhecer seus princípios e as motivações para a
criação da cervejaria, além de entender o que almejam para o futuro da organização
e como esta será guiada.
Em seguida, para a análise do ambiente externo, serão realizadas algumas
pesquisas de mercado e de fatores que impactam no negócio da companhia, em
paralelo, será realizada uma entrevista com os gestores da Implicantes (Apêndice A)
com objetivo de verificar como eles analisam os pontos fortes e fracos da empresa e
também como enxergam as oportunidades e ameaças do mercado.
Inicialmente precisaremos fazer uma análise em relação ao mercado da
Cervejaria Implicantes, tendo em vista a concorrência direta e indireta, e outros
aspectos que influenciam na vida da companhia, principalmente aspectos externos
como a sociedade, cultura, política e a economia onde está inserida a organização.
Para esta etapa em particular serão utilizadas fontes secundárias de pesquisa, como
jornais, revistas, sites na internet e outras fontes de dados confiáveis, além de uma
entrevista semiestruturada com os gestores da Implicantes para verificar qual o nível
de envolvimento eles possuem com os aspectos estudados nesta fase do estudo.
Para a análise do ambiente interno, como já mencionado, utilizaremos o
modelo de análise conhecido como VRIO (Valor, Raridade, Imitabilidade e
Organização).
Em seguida será formulada a matriz SWOT explicitando os pontos fortes e
fracos, as oportunidades e ameaças que a organização possui e está exposta.
Posteriormente cruzaremos os dados analisados para verificar quais os aspectos
mais importantes a serem considerados pelos gestores/empreendedores da
empresa. Com o cruzamento dos dados espera-se conseguir a confirmação ou não
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dos pontos fortes e fracos, indicadores das oportunidades e ameaças que a
empresa

possui,

além

da

indicação

dos

objetivos

estratégicos

para

o

desenvolvimento da organização.
A próxima etapa será dividida em três entrevistas, diferentes entre si, mas que
se completam para o objetivo fim. As entrevistas serão realizadas com os
gestores/empreendedores da Cervejaria Implicantes e tem por objetivo, já com suas
diretrizes definidas, o conhecimento do ambiente onde estão inseridos e o
cruzamento dos dados que indicaram os pontos-chave, definir com clareza quais
serão os objetivos estratégicos que a organização precisará atingir para mudar de
patamar. O mesmo raciocínio se aplica para as metas (objetivos de curto prazo),
porém, para as metas, o intuito da entrevista será definir metas quantitativas,
mensuráveis e factíveis que se atingidas, num determinado período, resultarão no
atingimento dos objetivos estratégicos. A ideia é mensurar o que se faz hoje e o que
se precisa fazer para atingir os objetivos estratégicos definidos. Por fim,
necessitamos desenvolver estratégias para o cumprimentos das metas e
sucessivamente dos objetivos estratégicos. Para isso, será realizada a terceira
entrevista desta etapa com essa finalidade.
Para definir os indicadores de desempenho, primeiramente precisaremos
separar as perspectivas do Balanced Scorecard. Utilizaremos uma fonte primária ao
entrevistar os gestores da Implicantes e, conjuntamente, fontes secundárias como
casos de sucesso de empresas semelhantes ou livros especializados para embasar
as decisões que os gestores/empreendedores tomarem quanto aos indicadores
específicos para cada uma das 4 perspectivas do BSC (perspectiva financeira,
cliente, processos internos e a perspectiva do aprendizado e crescimento).
Precisamos entender a proposta de valor que os gestores possuem para a
Implicantes e verificar se os clientes percebem o que está sendo entregue a eles. Os
indicadores nos mostrarão quais pontos estão sendo atingidos e quais precisam ser
melhorados, além dos fatores que podem ser dispensáveis e os que devem ser
incorporados.
Neste capítulo dos procedimentos metodológicos seguimos a ordem de
desenvolvimento dos objetivos específicos (item 3.2), e para finalizar necessitamos
definir como vamos verificar a obtenção ou não das vantagens competitivas.
Para essa definição, apresentaremos o conceito de vantagem competitiva aos
gestores/empreendedores da Implicantes e posteriormente os entrevistaremos com
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objetivo de definir uma linha clara de atuação, tendo por objetivo conseguir
excelência nos setores-chave da organização.
Portanto, concluímos que a natureza da pesquisa será descritiva, no sentido
de relacionar variáveis para entender e descrever esses fenômenos específicos das
micro e pequenas empresas. Utilizaremos durante o processo fontes primárias no
formato de entrevistas e secundárias como livros, revistas, artigos e outros que
possam ajudar a descrever os fenômenos. Quanto ao tratamento dos resultados,
serão de forma qualitativa e quantitativa dependendo do que está se analisando.
Ao fim da pesquisa e das entrevistas devemos ter dados suficientes para
definir linhas claras de atuação para os gestores/empreendedores da Cervejaria
Implicantes e solucionar os problemas hoje vigentes na companhia.
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
6.1 HISTÓRIA DA EMPRESA
A Cervejaria Implicantes é uma microcervejaria situada no bairro Anchieta, um
bairro industrial de Porto Alegre, tentando se estabelecer e ganhar espaço no
mercado local. Fundada em agosto de 2018, só em novembro do mesmo ano
começou suas operações. Os irmãos Daniel e Diego Dias são os sócios-fundadores
tornando a Cervejaria Implicantes a primeira cervejaria administrada por negros no
Brasil. Daniel é o irmão mais novo e estuda engenharia civil, além de se dedicar ao
sonho de ser empreendedor. Apaixonado por cerveja, foi dele a ideia inicial de abrir
uma cervejaria para expressar seus ideais através daquilo que mais gostava. Diego
é formado em Design e já teve uma agência de turismo antes de virar dono de
cervejaria, porém, este outro empreendimento não foi adiante. Seu desejo por novos
sabores e sua paixão por cerveja o fizeram acreditar na ideia do irmão e assim
acendeu a chama que faltava para dar início a Implicantes.
O nome da marca veio da época de criança dos irmãos Dias, tendo na
matriarca da família a fonte de inspiração. Por “brigarem” muito um com o outro
quando crianças a mãe os apelidou de “Os Implicantes”, e então decidiram
homenageá-la colocando o nome na cervejaria.
A história da Cervejaria Implicantes começa como uma maneira dos sóciosfundadores reduzirem os custos com cerveja para o próprio consumo e de amigos,
tendo em vista os altos preços das cervejas artesanais que consumiam à época e a
constatação de que não existia nenhuma fábrica cervejeira administrada por
pessoas negras no Brasil. Os dois irmãos decidiram então investir para a fabricação
das suas cervejas como um hobby, mas sempre tiveram em mente a possibilidade
do hobby virar um negócio. Depois de alguns anos, experiências boas e ruins,
conselhos de entendedores de cerveja artesanal, amigos e consumidores em geral,
os irmãos decidiram entrar no ramo da fabricação de cerveja artesanal, porém, a
ideia inicial era alugar tanques de algumas fábricas já existentes que não estivesse
em uso (Cervejaria cigana), quando surgiu a oportunidade do aluguel de uma fábrica
para a produção através do fechamento de uma antiga marca de cerveja artesanal,
já com os tanques e todo o aparato para que começassem a fazer a suas cervejas.
Os dois decidiram encarar o desafio, sabendo que os custos seriam maiores, mas
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em compensação os lucros também poderiam ser, além da oportunidade de
espalhar e compartilhar o seu jeito de enxergar o mundo através do seu trabalho.
Atualmente possuem três funcionários além dos próprios sócios-fundadores
que trabalham na empresa. Daniel é o mestre cervejeiro e Andrés o auxiliar
cervejeiro, Janke é o químico, enquanto Diego e Thiago se revezam e compartilham
as tarefas nas áreas comercial, financeira e de marketing.
6.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E CAPACIDADE PRODUTIVA
Como a grande maioria das micro e pequenas empresas a Implicantes possui
poucos setores na sua estrutura organizacional, isso se deve pelas necessidades
atuais da organização, para simplificar a gestão e facilitar a comunicação. A
empresa está dividida entre os setores administrativo/financeiro, marketing e
criação, comercial e produção. Como já mencionado os colaboradores dividem
muitas tarefas dentro dos setores, tendo em vista o limitado número de pessoal.
Quanto à capacidade produtiva, a Implicantes conta hoje com oito tanques,
sendo 2 deles de mil litros e outros 6 tanques de 500 litros, portanto, 5 mil litros ao
todo. Porém, podemos dizer que a capacidade produtiva máxima é de 10.000 litros
por mês, tendo em vista o “mês cervejeiro” que possui 40 dias. Como a produção
das cervejas da Implicantes dura 20 dias aproximadamente, em 40 dias (um mês
cervejeiro) é possível produzir 10 mil litros de cerveja artesanal. Apesar disso, a
produção atualmente é prejudicada pela falta de organização na produção
(ocasionando as vezes a falta de determinado tipo de cerveja), por vezes pela
oscilação da demanda e em outras vezes por problemas no maquinário, resultando
na produção mensal, em média, de apenas 1.300 litros por mês. Um dos problemas
mais recorrentes na fábrica são as manutenções constantes que necessitam o
maquinário. Tornando-se, continuamente, um contratempo na capacidade produtiva.
Isso ocorre pela obsolescência das máquinas, pela falta de recursos financeiros e
pela falta de um especialista na manutenção desse tipo de máquinas, ficando a
encargo do mestre cervejeiro e seu auxiliar o conserto e onerando suas atividades
diárias.
A fábrica possui espaço para desenvolvimento caso haja necessidade e a
demanda aumente com o passar do tempo. Atende tanto pessoas físicas quanto
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pessoas jurídicas, tendo nos bares, pub’s e principalmente nos delivery’s e eventos
de cerveja artesanal, em Porto Alegre, seus principais clientes e fontes de renda.
Na Tabela 2 destaca-se a produção total da empresa (em litros) por tipo de
cerveja entre novembro de 2018 até outubro de 2019. Para formular a Tabela 2
foram utilizadas todas as cervejas produzidas durante o período supracitado,
inclusive, os tipos de cervejas sazonais ou comemorativos.

Tabela 2 - Produção anual por tipo de cerveja
Tipo de cerveja
Pilsen
Am. Brown Ale
Honey Ale
Fruit IPA
IPA
Session Ale
Stout
Rauch

Quantidade (litros)
6.000
4.000
1.000
1.000
500
1.000
500
500

Total produzido (litros)

14.500

Fonte: Cervejaria Implicantes.

6.2.1 O portifólio de produtos
A Cervejaria Implicantes atualmente (outubro/2019) conta com cinco tipos de
cervejas artesanais diferentes. Pilsen, American Brown Ale, American India Pale Ale,
American Pale Ale e a Honey Ale. São comercializadas em latas de 473ml ou em
barris de 20 litros, 30 litros e 50 litros, a organização possui ainda uma Kombi
adaptada com barris de chopp, facilitando o deslocamento para todo tipo de evento.
Uma característica marcante da Implicantes são as histórias contadas através dos
rótulos escolhidos com apreço pelos gestores/empreendedores. A seguir, nas
Figuras 2 a 7 destacam-se as histórias por trás de cada rótulo e o tipo respectivo da
cerveja.
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Figura 2 - Grande Artilheiro

Fonte: Cervejaria Implicantes.

Primeiro grande ídolo do futebol profissional brasileiro, Leônidas da Silva, é
quem pode se chamar de o primeiro garoto-propaganda do futebol brasileiro. Sofreu
racismo dentro de campo, pois não era permitido jogador negro tirar foto da
formação de jogadores. Foi produzida uma Pilsen leve e refrescante para
harmonizar com um dia ensolarado de domingo, com churrasco e partida de futebol,
para lembrar que racismo existe e deve ser combatido em qualquer lugar.

Figura 3 - Abolicionista

Fonte: Cervejaria Implicantes.

Abolicionista foi inspirada na história do Luís Gama, homem, negro, que foi
vendido pelo próprio pai. Escravizado aos 10 anos, conquistou sua própria liberdade.
Aos 29 anos era considerado o maior advogado abolicionista do Brasil. Para fazer
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jus à homenagem, foi feito uma American Brown Ale equilibrada com alto
drinkability, trazendo notas de chocolate e café, devido ao malte chocolate.
Apresenta aroma cítrico e floral do lúpulo. A coloração é castanha clara, espuma
persistente e de baixa formação.

Figura 4 - Dama Negra

Fonte: Cervejaria Implicantes.

Primeira dama negra do teatro, do cinema e da televisão do Brasil, Ruth de
Souza foi a primeira artista nascida no país a ser indicada ao prêmio de melhor atriz
no Festival de Veneza de 1954. Em 1968, integrou o elenco da TV Globo, tornandose a primeira atriz negra a protagonizar uma telenovela. Influenciou diversos atores
e atrizes negras e, para homenageá-la, foi feita uma American India Pale Ale de
coloração cobre, espuma de boa formação, encorpada e muito equilibrada. No
processo de dry hopping, é adicionado o lúpulo Citra, trazendo aroma cítrico a
cerveja. Apresenta 40 IBUs e 5% de graduação alcóolica. Ideal para quem quer
consumir uma boa cerveja e contemplar suas atuações na telinha. O rótulo contou
com a ajuda de Patrícia Guterres, negra, fisioterapeuta e massoterapeuta, que nos
sugeriu homenagear Ruth de Souza.
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Figura 5 - Uma Maranhense

Fonte: Cervejaria Implicantes.

Maria Firmina dos Reis publicou o romance “Úrsula” em 1859, tido como o
primeiro romance brasileiro abolicionista e o primeiro escrito por uma mulher no
Brasil. Assinava como "Uma maranhense", pois era uma época de limitações e
preconceitos contra as mulheres. A Implicantes apoia a diversidade e lançou o
primeiro rótulo em parceria com ativistas de diversas causas. Para a formulação
deste rótulo contou-se com ajuda de Mayura Matos, negra, ativista, atriz, que
sugeriu homenagear Maria Firmina. Para combinar com um bom livro, foi feito uma
APA equilibrada, refrescante, perfumada, com sabor maltado e retrogosto amargo,
suave e seca.

Figura 6 - Killa Bee

Fonte: Cervejaria Implicantes.
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Killa Bee é uma cerveja inspirada na música "Triumph" do grupo Wu-Tang
Clan. Homenageou-se esse grupo, pois enquanto a era produzida a Abolicionista, os
gestores conversavam para produzir uma Honey Ale, no momento em que Wu-Tang
Clan bombava nas caixas de som. Cerveja com aroma que remete a frutas
vermelhas nativas do Brasil (pitanga e acerola), caramelo suave e mel. No sabor a
combinação do mel deixa a Killa Bee seca, suave e com alta formação de espuma.

Figura 7 - Kombi Implicante

Fonte: Cervejaria Implicantes.

A Kombi Implicante era um projeto antigo e desejado pelos gestores.
Adaptada para transportar, servir e conservar as cervejas geladas, é própria para
eventos e festas ao ar livre. Porém, até o presente momento não obteve o alvará
para o funcionamento em eventos. Os gestores já tomaram todas as providências
quanto à documentação e taxas referentes à licença, mas devido aos processos
lentos e burocráticos da nossa administração, ainda não houve a liberação.
6.3 O mercado
Como a organização não possui um grande tempo de atuação no mercado,
ainda não é possível precisar a fatia de mercado que ela possui, porém, nesses
meses de operação pode-se notar a presença da marca nos eventos mais populares
de cerveja artesanal, tais como, Ceva no Total 2019 e o Festival Porongos na casa
de cultura Mario Quintana, indicando o rápido crescimento da marca e o
reconhecimento da qualidade dos seus produtos. Atualmente a Cervejaria
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Implicantes faz a própria distribuição do seu produto, sendo o chopp em barris de 30
litros, o produto mais consumido pelos clientes.
6.4 Formulação da Missão, Visão e Valores da Cervejaria Implicantes
Para a definição dos pilares estratégicos da empresa foram feitas duas
reuniões/entrevistas com os gestores da cervejaria. Na primeira foram apresentados
os conceitos de missão, visão e valores, além de um questionário com algumas
perguntas que auxiliaram os gestores/empreendedores na formulação dos pilares
estratégicos. Na segunda foi discutido o assunto, já com as respostas do
questionário, e definiu-se a seguinte missão, visão e valores para a Implicantes.
Missão
Entregar para o mundo inspiração através dos seus da representatividade,
como a primeira cervejaria administrada por negros do Brasil. Entendendo que a luta
constante contra o racismo e por uma sociedade mais igualitária e justa são
essenciais para a reconstrução de um mundo melhor.
Visão
Ser conhecida pelas ações beneficentes que pratica, servindo de exemplo
para todas as pessoas com objetivo de não ser a única cervejaria administrada por
negros do Brasil, e continuar a expandir sua presença no mercado local e nacional
de forma sólida.
Valores
A luta contra o preconceito: Talvez o valor mais latente da Implicantes. Está
no DNA de todos os integrantes da organização, a luta constante contra todo tipo de
preconceito é uma marca registrada da empresa e algo que pretende espalhar
sempre por todo o mundo.
Respeito: A Cervejaria Implicantes é uma defensora feroz do respeito a todas
as pessoas. Respeito não se compra e não se exige, respeito é pra quem tem.
Alegria: Levar alegria e bem-estar para todos através da boa cerveja e um
excelente atendimento. Brindar a vida, os momentos únicos e especiais. Isso é
alegria para a Implicantes.
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6.5 ANÁLISE DO AMBIENTE
Para saber a situação da empresa e sua posição frente ao mercado foram
analisados alguns pontos importantes para elucidar o estudo e melhor definir as
estratégias a serem utilizadas posteriormente.
6.5.1 Análise do ambiente externo
Quando vamos analisar o ambiente externo da organização precisamos
verificar o que é mais impactante para o negócio da empresa, ou seja, todas as
variáveis que afetam as operações da Cervejaria Implicantes. Para que fique mais
clara, a análise foi separada por tópicos, tais como, demografia, cultura, economia,
política e tecnologia.

Demografia
A população estimada da região metropolitana de Porto Alegre é de
aproximadamente 4,3 milhões de pessoas, sendo 1,4 milhões só na capital do
estado (IBGE, 2019). A população negra é maioria no Brasil, porém, no Rio Grande
do Sul a população é majoritariamente branca (aproximadamente 80%), limitando o
público identificado com a cultura da organização.
Segundo último censo realizado pelo IBGE em 2010, mais de 830 mil portoalegrenses tem entre 20 e 54 anos e conforme a conclusão da pesquisa de Martins
(2018), 36% da população de Porto Alegre é consumidora de cerveja artesanal.
Considerando o público alvo da companhia, cerca de 166 mil negros e pardos tem
entre 20 e 54 anos e quase 60 mil são consumidores de cerveja artesanal. Tendo
em vista ainda a ascendência do mercado de cervejas artesanais é muito provável
que este número tenha aumentado. A idade média do consumidor de cerveja
artesanal na capital gaúcha está entre 25 e 44 anos e a média da renda familiar é
R$ 7.028,00. (INSTITUTO METHODUS, 2017 apud MARTINS, 2018).
Considerando o público-alvo da companhia, os números quanto à renda são
diferentes dos supracitados para toda a população da capital gaúcha. Os dados
mostram uma diferença grande entre a renda mensal da população branca e negra
no Brasil. Segundo o Portal G1 (2019), caderno de Economia, a diferença de renda
entre brancos e negros de 2012 a 2017 se manteve acima dos R$ 700,00
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aproximadamente, sendo a renda da população negra de R$ 1.012,76 e a renda da
população branca de R$ 1.780,60 para o ano de 2017. (PORTAL G1, 2019).
Tendo em vista a renda média do brasileiro negro, foi recomendado aos
gestores o incremento do público-alvo, considerando o valor médio do litro de
cerveja artesanal, que em regra geral, é mais caro que o litro da cerveja
industrializada e a expansão do número de consumidores de outras raças. A fábrica
é administrada por negros, mas a cerveja é para todos.
Figura 8 – Demografia e faixa etária de Porto Alegre

Fonte: Adaptado de IBGE, 2019.

Cultura
Quando falamos em beber cerveja não existe um país que supere a
República Tcheca. Em geral o consumo per capta dos países do leste europeu é
muito alto sendo que os Tchecos são os líderes no consumo mundial por pessoa.
Segundo a Revista Forbes (2017), cada Tcheco consome, em média, cerca de 137
litros de cerveja por ano. Já no Brasil, esse número é cerca de 60 litros por pessoa
ao ano.
Apesar disso, existe uma forte cultura cervejeira no Brasil, só ficando atrás de
China e Estados Unidos no ranking da produção mundial. Mais especificamente no
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estado do Rio Grande do Sul, que possui as estações do ano mais bem definidas
em relação a outros estados do país, essa cultura se estende atingindo mercados
diversos na gastronomia e no entretenimento. O gaúcho combina cerveja com
praticamente todos os eventos, como churrasco, aniversários, festas, casamentos,
jogos de futebol, formaturas, shows entre outros. A novidade fica por conta da
mudança recente de hábitos de consumo e a inclusão da cerveja artesanal na
harmonização de pratos. A sommelier Kathia Zanatta em parceria com a rede de
supermercados Pão de Açúcar descreve algumas combinações e dicas de
harmonização de diversos pratos com variados tipos de cerveja (PÃO DE AÇUCAR,
2019). O sabor diferenciado e a variedade dos tipos de cerveja artesanal são os
maiores motivos para os consumidores optarem pelo produto em detrimento da
cerveja industrializada. Segundo Martins (2018), 77% dos entrevistados destacaram
o sabor como item principal na escolha da cerveja artesanal enquanto em segundo
lugar ficou o tipo de cerveja, ou seja, a variedade de opções. (MARTINS, 2018).
Conforme o Ministério da Agricultura (MAPA) houve um aumento de
aproximadamente 30%, na média, do número de cervejarias registradas em 10
estados brasileiros entre 2017 e 2018, conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Crescimento do número de cervejarias por Estado
CERVEJARIAS POR ESTADO
Nº
UF
2017
2018
1
Rio Grande do Sul
142
186
2
São Paulo
124
165
3
Minas Gerais
87
115
4
Santa Catarina
78
105
5
Paraná
67
93
6
Rio de Janeiro
57
62
7
Goiás
21
25
8
Espírito Santo
11
19
9
Pernambuco
17
18
10
Mato Grosso
11
13
Fonte: MAPA – Anuário da cerveja no Brasil, 2018.

CRESCIMENTO EM %
31,0
33,1
32,2
34,6
38,8
8,8
19,0
72,7
5,9
18,2

O cenário atual é de desenvolvimento, já que em outrora as cervejas
artesanais apenas ocupavam um determinado nicho de mercado mais voltados para
fãs, aficionados e apreciadores. Hoje é possível encontrar marcas de cerveja
artesanal em adegas, empórios, bares, pub´s, restaurantes (alguns com carta de
cervejas especiais) e inclusive em supermercados.
Economia
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Quando falamos da economia de um país é necessário verificar alguns
indicadores para sabermos se aquele determinado país é economicamente saudável
ou não. Começaremos analisando o PIB (Produto Interno Bruto) que é a soma de
todas as riquezas produzidas numa região em determinado período, essas
“riquezas” são medidas em valores monetários de todos os bens e serviços
produzidos levando em conta um período determinado. Posteriormente vamos
analisar a inflação que se refere a um aumento generalizado dos preços na
economia, tendo em vista que afeta não só as empresas como também a população.
A taxa de desemprego que mede a quantidade da população que está
desempregada. E por fim faremos uma análise da taxa de juros que é um dos
balizadores para o crescimento econômico.
PIB (Produto Interno Bruto).

Gráfico 1 - Evolução do PIB no Brasil

Fonte: Adaptado de IBGE, 2019.

Através do Gráfico 1 podemos verificar que nos últimos quatro anos, depois
de uma recessão na economia em 2015 e 2016, o PIB voltou a crescer, porém,
ainda abaixo das expectativas do governo para os dois últimos anos (2017 e 2018).
Em 2018 tivemos no primeiro semestre a greve dos caminhoneiros que contribuiu
significativamente para o baixo resultado, já no segundo semestre as eleições
presidenciais que dividiram o país também foi fator determinante para a recuperação
da economia num ritmo lento. Para 2019 as projeções continuam sendo de
recuperação da economia, apesar da aprovação de reformas liberais que
supostamente, na perspectiva do governo Temer e do atual governo, levariam ao
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desenvolvimento econômico. A maioria dos economistas acredita que o impacto das
reformas ainda vão demorar para serem percebidas na “economia real”, e preveem
um crescimento no PIB de 0,87%. O governo faz uma projeção um pouco mais
otimista e acredita que o PIB feche com alta de 0,90% no corrente ano.
Em setembro deste ano o Banco Central divulgou também sua primeira
previsão para PIB em 2020, sendo uma alta de 1,8%. O governo ressaltou que essa
expectativa está fortemente ligada a atual conjuntura de continuidade das reformas e
outros “ajustes” necessários para a economia brasileira seguir se recuperando num
ritmo lento, mas regular. (PORTAL G1 – CADERNO DE ECONOMIA, 2019).
Segundo a Carta de Conjuntura do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada), o PIB deve fechar em 1,1% em 2019 e atingir 2,3% no próximo ano.
(SOUZA JUNIOR, 2019).

Inflação
Por definição, a inflação é um aumento contínuo e generalizado nos preços
dos bens e serviços. Segundo o Banco Central do Brasil “a inflação gera incertezas
importantes na economia, desestimulando o investimento e, assim, prejudicando o
crescimento econômico” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2019). O índice que mede
a inflação é o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). O Brasil já sofreu pelo
descontrole dos preços num passado não tão distante e a partir do Plano Real em
1994 vem conseguindo controlar relativamente a alta dos preços. Mas somente em
1999 foi adotado oficialmente o regime de metas para a inflação como um
mecanismo de política monetária.
O regime de metas para a inflação tem sido bem-sucedido no Brasil. O
sistema tem possibilitado que a inflação fique sob controle, em níveis
relativamente baixos. Fundamental para isso tem sido a ancoragem das
expectativas de inflação, isto é, as pessoas utilizam a meta da inflação
como referência da inflação prospectiva. Isso dá maior previsibilidade para a
economia e melhora o planejamento das famílias, empresas e governo. O
sistema também trouxe altos níveis de transparência e responsabilização.
Por exemplo, o comunicado e a ata das reuniões do Copom e o Relatório de
Inflação trazem a visão do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a
economia e as razões das decisões tomadas. (BANCO CENTRAL DO
BRASIL, 2018).

A Tabela 4 demonstra, nos últimos dez anos, as metas do governo para a
inflação e como esta tem se comportado.
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Tabela 4 - Histórico de inflação (últimos 10 anos)
Ano

Meta (%)

2009
4,5
2010
4,5
2011
4,5
2012
4,5
2013
4,5
2014
4,5
2015
4,5
2016
4,5
2017
4,5
2018
4,5
Fonte: Adaptado de IBGE (2019).

Margem para
mais ou para
menos (%)
2
2
2
2
2
2
2
2
1,5
1,5

Limites inferior e
superior (%)

Inflação efetiva
(IPCA % a.a.)

2,5 – 6,5
2,5 – 6,5
2,5 – 6,5
2,5 – 6,5
2,5 – 6,5
2,5 – 6,5
2,5 – 6,5
2,5 – 6,5
3,0 – 6,0
3,0 – 6,0

4,31
5,91
6,50
5,84
5,91
6,41
10,67
6,29
2,95
3,75

Dos últimos dez anos apenas dois ficaram fora da meta estabelecida, 2015 e
2017, sendo que em 2017 ficou abaixo da expectativa mínima. Isso também não é
bom para a economia, considerando que uma inflação muito baixa pode ser
sinônimo de uma economia que não cresce, o que se confirmou em 2017.
Para o corrente ano a meta da inflação é de 4,25%, a margem é de 1,5%
deixando o intervalo entre 2,75% e 5,75%. Segundo o relatório Focus de
18/10/2019, divulgado pelo Banco Central (BC), a expectativa dos economistas é
que 2019 feche com uma inflação abaixo da meta e para o próximo ano espera-se a
estabilidade da inflação, considerando a meta de 4% já estipulada pelo Conselho
Monetário Nacional. (RELATÓRIO FOCUS - BACEN, 2019).

Taxa de desemprego
A taxa de desemprego também é uma medida importante para a saúde
econômica de um país. Considerando o número de trabalhadores desempregados
pela força de trabalho total, temos a taxa de desemprego de uma determinada
região. No Brasil essa taxa está em 11,8%, ou seja, 12,5 milhões de brasileiros
estão desocupados. A preocupação cresce quando incrementamos a essa taxa os
subocupados, pessoas que estão em busca de emprego e são subutilizadas em sua
força de trabalho potencial. A taxa para a falta de emprego chega a 24%, ou seja,
supera 28 milhões de pessoas, como demonstrado no Gráfico 2. (PORTAL G1,
2019).
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Gráfico 2 - Taxa composta de subutilização e desocupação

Fonte: IBGE (2019).

A alta taxa de desempregados provoca o aumento no trabalho informal e
muitos trabalhadores ao se depararem com as dificuldades de se colocar no
mercado de trabalho formal se veem obrigados a trabalhar por conta própria.
Portanto, podemos dizer que esse ponto é negativo na economia e necessita de
monitoramento e cuidados para que não agrave a situação.

Taxa de Juros
A taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) é a taxa básica
de juros da economia do Brasil. “É o principal instrumento de política monetária
utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as
taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos
e das aplicações financeiras”. (BANCO CENTRAL DO BRASIL, [2018?]).
Para alcançar a meta de inflação o BC aumenta ou reduz a taxa SELIC para
estimular ou desestimular o consumo e por consequência o nível dos preços
(inflação) através da lei de oferta e demanda. A Figura 9 demonstra os efeitos na
economia quando o Banco Central altera a taxa básica de juros.
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Figura 9 - Efeito das mudanças na taxa Selic

Fonte: Adaptado de IBGE, [2019?].

Quando o Banco Central aumenta a Selic provoca uma redução no consumo,
o inverso também é verdadeiro, quando reduz a Selic provoca um aumento no
consumo. A Figura 10 demonstra o efeito prático para os consumidores.

Figura 10 - Efeito prático das mudanças da Selic para os consumidores

Fonte: Adaptado de IBGE, [2019?].

Nos últimos dois anos o Banco Central (BACEN) tem reduzido a taxa básica
de juros através do COPOM (Comitê de Política Monetária). Atualmente a taxa de
juros está em 5,5% ao ano e o governo manteve a previsão de queda da taxa Selic
no fim deste ano e também para 2020, sinalizando que continuará na linha de
estimular o consumo para “aquecer” cada vez mais a economia. O Gráfico 3 mostra
a evolução da taxa Selic desde junho de 1996, data da primeira reunião do COPOM
até sua última divulgação em julho deste ano.
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Gráfico 3 - Histórico da taxa Selic (média mensal de juros anualizada)

Fonte: Adaptado do Banco Central do Brasil (BCB), 2019.

Sintetizando a análise econômica, encontramos um cenário de estabilidade
da economia. Com alguns pontos positivos, tais como, a previsão de redução da
taxa de juros e o controle da inflação. Outros pontos negativos como a alta taxa de
desemprego e a estagnação do PIB fechando em apenas em 1,1% (igual aos dois
últimos anos). Para 2020 a previsão é de um leve crescimento da economia, porém,
a expectativa do atual governo é que nos próximos anos as reformas propostas
possam fazer efeito, impulsionando os números do país.

Ambiente Político-legal
A análise do ambiente político-legal vai nos auxiliar quanto às leis e políticas
públicas que a organização pode aproveitar, os entraves que estes podem causar ou
já estão causando a companhia e a legislação a ser cumprida por este tipo
organização. É de conhecimento popular e se noticiam em vários veículos as
dificuldades de se abrir, sustentar e até mesmo fechar uma empresa no Brasil. A
burocracia e a lentidão nos processos, além dos altos impostos assustam os
empreendedores e investidores. Conforme o SEBRAE, são necessários para a
abertura de uma microcervejaria os seguintes processos:
a)
Consulta comercial (Prefeitura): necessária consulta a prefeitura ou
administração local para verificar se o local escolhido para a abertura da
empresa é permitido a atividade do empreendimento.
b)
Busca de nome e marca (Junta Comercial ou Cartório): verificar se já
existe alguma empresa registrada com o nome pretendido.
c)
Contrato Social / Declaração de MEI (Junta Comercial ou Cartório):
Registro do contrato social.
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d)
Solicitação do CNPJ junto à Receita Federal.
e)
Solicitação da inscrição Estadual na Receita Estadual.
f)
Alvará de licença e Registro na Secretaria Municipal de Fazenda
(Prefeitura ou Secretaria Municipal da Fazenda): Solicitação para a
vigilância sanitária fazer uma inspeção na empresa.
g)
Matrícula no INSS: a matrícula é obtida na divisão de matrículas do
Instituto Nacional de Seguridade Social.
Ainda existe a legislação específica quanto ao registro, padronização,
classificação, inspeção e fiscalização da produção e comércio de bebidas
(Lei n° 8.918 de 14 de julho de 1994). (SEBRAE, 2019).

Analisando a legislação municipal da cidade de Porto Alegre e do estado do
Rio Grande do Sul, não existe lei específica de incentivo às microcervejarias,
diferentemente de outras cidades menores e com bem menos cervejarias, tais como
Jacareí/SP e Jaraguá do Sul/SC. Estas duas cidades possuem leis específicas que
fomentam todo o mercado cervejeiro das respectivas regiões, desenvolvendo não
apenas as microcervejarias, como a mão-de-obra e a infraestrutura da cidade com
objetivo do crescimento constante de um mercado emergente como o da cerveja
artesanal.
Por outro lado, a lei 123 de 2006, de incentivo as micro e pequenas empresas
simplificou a vida dos microempreendedores. Entre os benefícios da lei estão a
criação da figura jurídica do Microempreendedor Individual (MEI) e do Simples
Nacional, um regime tributário específico com reduções da carga de impostos e
simplificação de cálculo para recolhimento dos tributos.

Ambiente Tecnológico
No ambiente tecnológico podemos destacar o número crescente de fábricas
que produzem equipamentos e acessórios para cervejarias, acompanhando o
crescimento do setor. Nos dias atuais é possível comprar pela internet inclusive kit’s
para a produção “caseira” de cerveja, possibilitando o surgimento de novos
empreendedores. O valor dos maquinários e insumos variam de cervejaria para
cervejaria, tendo em vista o porte e a capacidade de cada empresa.
A diferença de tecnologias entre as grandes marcas de cerveja e as
artesanais é colossal. Enquanto as gigantes possuem controles rígidos e
padronizados, tendo auxílio das tecnologias digitais para todos os processos de
fabricação, as cervejarias artesanais, em sua maioria, controlam seus processos de
fabricação na expertise de seus mestres cervejeiros. Esse fato tem duas vias, uma
positiva, levando em consideração a diferenciação e a criatividade na produção que
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podem levar a descobertas de novos sabores e maneiras para a produção. E uma
via negativa, pois a tecnologia defasada de máquinas e equipamentos nas
microcervejarias pode ocasionar erros e o retrabalho, ou em casos piores, a perda
da produção.
Outro aspecto que atrapalha, e muito, a Cervejaria Implicantes é a falta de
profissionais para a manutenção nas máquinas e equipamentos, levando os
profissionais da produção a terem que se dividir entre várias outras tarefas deixando
de lado sua atividade principal.
6.5.2 Concorrência
Dentro da análise de mercado também se faz extremamente necessário
realizar a análise da concorrência. Por ser uma cervejaria, a Implicantes concorre
diretamente com as gigantes Ambev, Cervejaria Heineken e Grupo Petrópolis que
possuem ampla dominância no mercado brasileiro, além da concorrência com outras
várias cervejarias artesanais de Porto Alegre e região metropolitana. E indiretamente
(principalmente no inverno) com o vinho gaúcho, argentino e chileno que são
reconhecidamente de boa qualidade, além de bebidas destiladas. A tendência, como
vimos nas projeções, é de crescimento do número de cervejarias até o fim de 2019 e
para 2020, sendo a grande maioria delas micro e pequenas cervejarias artesanais,
acirrando cada vez mais a luta pelas “fatias de mercado”. Com base nas entrevistas
junto aos gestores da Implicantes foi constatado que existe uma coopetição
(estratégia que busca combinar cooperação e competição) entre as microcervejarias
menores para ganharem mais espaço no mercado cervejeiro. Após muitas
conversas, explicações sobre o mercado cervejeiro e uma infinidade de pesquisas,
chegou-se a cinco concorrentes locais diretos que hoje lutam pelo mesmo espaço de
mercado que a Implicantes, competindo e cooperando entre si para tentar enfrentar
as grandes organizações. O Quadro 2 demonstra a análise da concorrência
realizada através de pesquisa de campo direto com os concorrentes.
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Quadro 2 - Análise da concorrência

Fonte: Elaborado pelo autor.

Por outro lado, a concorrência leva muitas empresas a melhorarem
constantemente a qualidade de seus produtos e seus processos para não perderem
seus cliente e fecharem as portas. Um mercado com concorrência saudável é muito
bom tanto para as melhores organizações quanto para os consumidores.
6.5.3 Análise do ambiente interno
Buscamos através da análise do ambiente interno as forças e as fraquezas da
organização em relação ao seu mercado. O objetivo é realizar a análise para tirar
conclusões e explicitar essa análise na Matriz SWOT, que vai sintetizar tanto a
análise do ambiente externo como do ambiente interno.
Como mencionado anteriormente utilizaremos o modelo VRIO (Quadro 3)
para a análise do ambiente interno. Na prática são feitos alguns questionamentos
em cadeia sobre cada recurso e dependendo das respostas poderemos ter uma
desvantagem competitiva, paridade competitiva, vantagem temporária ou uma
vantagem sustentável.
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Os gestores devem escolher um recurso para avaliar e questionar:
Possui valor? Se a reposta for negativa, significa que você tem uma
desvantagem competitiva. Se a resposta for positiva, passamos para a próxima
pergunta.
Este recurso é raro? Caso não seja, então possui uma paridade
competitiva, ou seja, a empresa é semelhante as demais do mercado. Se a
resposta for positiva, passamos para a próxima pergunta.
É difícil de imitar? Se não for difícil, então possui uma vantagem temporária,
pois logo alguém irá copiar. Se a resposta for positiva, passamos para a próxima
pergunta.
A empresa está preparada para explorar? Se não estiver preparada então
volta a ter uma desvantagem competitiva, pois nada adianta ter algo valioso, raro e
difícil de imitar se não souber tirar proveito. Caso esteja preparada então possui
vantagem competitiva sustentável.
Quadro 3 - Modelo VRIO

Fonte: Elaborado pelo autor.

Análise prática para a Cervejaria Implicantes (VRIO)

Recursos financeiros
Nos dias atuais a Cervejaria Implicantes possui recursos financeiros limitados,
tendo em vista alguns aspectos já mencionados durante o estudo, tais como, o alto
custo para a produção, impostos, a baixa capacidade de endividamento atualmente,
entre outros fatores. Isso torna os recursos financeiros uma desvantagem da
empresa, apesar do valor médio do litro vendido pela Implicantes ser menor que o
da concorrência direta.
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Recursos físicos
Atualmente os recursos físicos da organização atendem a sua demanda,
porém, como dito no item 6.2, alguns fatores complicam o pleno funcionamento e
alcance da capacidade produtiva máxima, sendo uma fonte de preocupação para os
gestores, considerando o rápido aumento da demanda, principalmente, nos meses
de mais calor. Por outro lado, a distribuição dos pedidos é facilitada pela localização
da fábrica, tendo acesso rápido para as cidades vizinhas e principais vias para
qualquer lugar de Porto Alegre. Alguns outros recursos físicos são aproveitados ao
máximo como forma de equilibrar as finanças e promover a marca. Alguns exemplos
disso são os eventos realizados com frequência na fábrica e a Kombi Implicante que
aguarda apenas a liberação da prefeitura para circular em praças e parques
comercializando os produtos da empresa.

Recursos humanos
Como ponto positivo a Implicantes possui funcionários intensamente
comprometidos com a missão da organização e com todos os objetivos traçados.
Apesar de poucos em quantidade, o que gera em muitos casos problemas com a
sobrecarga dos colaboradores, eles são engajados e trabalham não só por dinheiro,
mas também pelo ideal que a Implicantes representa. O mestre cervejeiro é
extremamente criativo e possui expertise na produção de cerveja, sendo certificado
pelo ICB (Instituto da Cerveja Brasil) no curso Avançado de Tecnologia Cervejeira.
O curso Avançado de Tecnologia Cervejeira do ICB tem a coparticipação e
certificação internacional da Universidade de Weihenstephan, reconhecida
mundialmente e formadora dos mais capacitados profissionais da área.
Uma das principais instituições cervejeiras, a universidade está entre as
cem melhores do mundo, segundo o ranking QS World University. É o único
curso brasileiro chancelado por esta Universidade e toda a estrutura
curricular, carga horária, assuntos abordados e metodologia de ensino são
auditados e aprovados por ela e visa capacitar o participante em temas
variados relacionados ao universo cervejeiro, na teoria e na prática, para
que ele possa iniciar carreira como cervejeiro profissional em cervejarias de
pequeno, médio ou grande porte. (INSTITUTO DA CERVEJA BRASIL,
2019).

Já na parte administrativa a companhia tem um gestor com boa experiência
em empreendedorismo. Apesar de ser a primeira fábrica que administra, já
empreendeu no setor de serviços através de uma agência de turismo onde era um
dos sócios-fundadores. Também possui experiência no processo produtivo da
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cerveja, participando constantemente de workshops sobre o tema e realizando
viagens por países reconhecidos pela qualidade geral de suas cervejas, com intuito
de experimentar novos sabores e texturas, a fim de trazer ideias e tendências para a
composição das receitas da Implicantes. O setor comercial conta com um
colaborador muito comunicativo e que passa entusiasmo aos clientes, deixando-os
confiantes que estão fazendo um bom negócio ao escolher a Implicantes e não o
concorrente. Esses fatores destacam os recursos humanos com uma vantagem.

Recursos organizacionais
Podemos destacar pontos positivos e negativos quanto aos recursos
organizacionais. Entre os pontos negativos estão a falta de organização, tanto na
parte produtiva quanto na parte administrativa e a deficiência na comunicação entre
os colaboradores. A organização interna é um fator que necessita de atenção
especial. Atualmente a empresa não possui um software para o registro e tratamento
dos pedidos e também não existe um padrão de comunicação ou um roteiro para a
logística de distribuição dos pedidos, tudo é anotado em cadernos e tratado de
forma quase que amadora. Os processos, por consequência, não possuem um
padrão e são realizados conforme a necessidade.
Entre os aspectos positivos dos recursos organizacionais estão a forte cultura
da empresa, sua reputação e a qualidade dos seus produtos. Destaca-se,
principalmente, nos recursos organizacionais, a cultura criada na maneira de
abordar o negócio da empresa. A Implicantes busca a comercialização dos seus
produtos e com a mesma ênfase procura beneficiar e influenciar pessoas do mundo
todo através de ações sociais, alimentando a boa reputação que conseguiu construir
nesse primeiro ano de operação.
Sintetizando a análise interna dos recursos da Cervejaria Implicantes,
percebemos que os recursos mais valiosos, raros, de difícil imitação e que a
empresa explora, são os recursos humanos, ou seja, os colaboradores da
companhia, pois não existe no mercado brasileiro uma cervejaria administrada por
negros, fazendo da Implicantes a única representante do povo negro no meio da
cultura cervejeira, além disso, a capacidade intelectual dos gestores (Diego e Daniel
Dias) e de seus colaboradores são únicas, levando em conta seus conhecimentos
adquiridos com experiências vividas, estudos, criatividade e experimentos para
formular novas receitas. Portanto identifica-se o capital humano da Implicantes como
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um ponto forte. O ponto fraco da empresa está nos recursos financeiros, que é hoje
a maior deficiência da organização. Além desses dois, os recursos físicos e
organizacionais estão no patamar de paridade competitiva e vantagem
temporária respectivamente.
O Quadro 4, a seguir, demonstra de forma visual o modelo VRIO da
Implicantes.

Quadro 4 - VRIO Implicantes

Fonte: Elaborado pelo autor.

Análise SWOT – Cervejaria Implicantes
Após uma análise minuciosa dos ambientes externo e interno, pôde-se fazer a
análise SWOT, evidenciando as oportunidades, ameaças, fraquezas e forças da
Cervejaria Implicantes.

Pontos fortes
 Recursos humanos: O capital humano da Implicantes é diferenciado e
engajado com todos os objetivos da empresa, fazendo desse recurso um
aspecto essencial para a sobrevivência e prosperidade da companhia.
 Cultura da organização: A cultura da Implicantes é muito forte, as
diretrizes

organizacionais,

as

práticas

e

a

mentalidade

dos

gestores/empreendedores são os guias para o comportamento dos demais
colaboradores.
 Marketing forte e alinhado com o público-alvo: Além da cultura da
organização, os espaços físicos e produtos que comercializa são todos
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utilizados para promover o atendimento das necessidades do seu público
alvo da melhor forma.
 Qualidade e diversidade dos produtos: Todas as cervejas da Implicantes
são produzidas utilizando insumos de alta qualidade. O cuidado na
produção e a experiência do mestre cervejeiro são os principais fatores
para manter o nível de qualidade das cervejas. A diversidade de produtos é
outro aspecto importante para o sucesso da organização, agradando o
paladar dos vários tipos de consumidores.

Pontos fracos
 Recursos financeiros limitados: Altos impostos e tributos, custo da
produção e a baixa capacidade de endividamento são considerados os
principais motivos para os entraves no crescimento da companhia. Pela
falta de recursos e conhecimento especializado a organização não
consegue fazer a manutenção preventiva das máquinas e equipamentos,
gerando muitas vezes problemas nesses equipamentos e obrigando os
colaboradores da produção a saírem de suas atividades para consertar o
maquinário.
 Falta de recursos humanos: Existe a necessidade de mais colaboradores
na fábrica e no escritório, principalmente pessoas especializadas na
manutenção dos equipamentos, porém, a falta de recursos financeiros é
impeditivo para que isso ocorra no momento.
 Organização, logística e comunicação: Outro fator que atrapalha
bastante é a falta de um processo padronizado de comunicação e logística.
Em muitos casos ocorre a perda de vendas pela falta de determinado tipo
de cerveja que não foi produzido ou está atrasado. Esse fato faz a
organização perder clientes e pode vir a manchar a reputação da
companhia.

Oportunidades
 Estabilidade econômica: Uma das oportunidades que a organização pode
aproveitar é a estabilidade da economia no país. Apesar do PIB não ter
evoluído e se manter estagnado, a inflação se manteve controlada e existe
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uma previsão de redução da taxa de juros para 2020, estimulando o
consumo.
 Crescimento do mercado de cervejas artesanais: O aumento do
consumo de cervejas artesanais no Brasil tem sido evidenciado pelo
aumento de cervejarias artesanais. Além da cultura cervejeira tradicional,
os consumidores também estão demandando novos sabores.
 A ajuda demográfica: Porto Alegre é reconhecidamente o cerne da
cerveja artesanal no Brasil, não à toa possui o maior número de cervejarias
do país. Apesar do pouco incentivo por parte do governo, o número de
consumidores vem aumentando gradativamente, consolidando a cidade
como polo nacional da cerveja artesanal.

Ameaças
 Novos entrantes: O grande número de concorrentes é sem dúvida uma
ameaça à organização, considerando que a tendência é de aumento do
número de fábricas para o próximo ano, os gestores devem ficar atentos às
novidades que as concorrentes podem trazer ao mercado.


Dominância dos grandes: As grandes corporações são ameaças
constantes ao negócio da companhia. Os baixos preços praticados pela
Ambev, Grupo Heineken e Grupo Petrópolis são imbatíveis, fazendo
todos os demais disputarem uma fatia pequena do mercado. Portanto
identifica-se a concorrência, direta e indireta, como uma grande ameaça
para a organização. Além disso, essas grandes corporações tem lançado
produtos premium, que concorrem mais diretamente com as cervejas
artesanais.



Falta de políticas de incentivo e altos tributos: O motivo número um
para o fechamento de micro e pequenas empresas são os altos tributos e
impostos. A carga tributária do Brasil é uma das maiores do planeta,
desencorajando os empreendedores. Segundo a Receita Federal (2017),
a carga tributária do Brasil é a 23ª num ranking dos países da OCDE
(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico),
porém, constata-se que os países que possuem carga tributária maior,
são considerados de primeiro mundo, oferecendo serviços públicos de
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qualidade e infraestrutura muito superior a oferecida pelo Brasil. Portanto,
podemos dizer que a carga tributária não é o maior problema e sim o
retorno fornecido através dos serviços públicos (RECEITA FEDERAL,
2017). A legislação obsoleta, a burocracia e lentidão nos processos são
fatores de constante acompanhamento pelos gestores de qualquer
empresa.
Figura 11 - Matriz SWOT Cervejaria Implicantes

Fonte: Elaborado pelo autor.

6.5.4 Cruzamento dos dados da Cervejaria Implicantes
O cruzamento dos dados possibilitou a definição dos pontos-chave que
servirão como indicadores para a formulação dos objetivos estratégicos, conforme
descrito no Quadro 5.
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Quadro 5 - Cruzamentos dos dados Cervejaria Implicantes

Fonte: adaptado de Martins (2018).

Alavancagem: Maximização dos recursos


Capital humano x Estabilidade econômica = Investimento
Cria-se a partir de 2020 uma oportunidade de investir em melhorias na fábrica
através de recursos somente possíveis pela estabilidade econômica dos
últimos anos no país. A redução da taxa de juros e o controle da inflação são
fatores que os gestores/empreendedores podem aproveitar.



Cultura da organização x Ajuda demográfica = Expansão do mercado
consumidor
A Implicantes pode beneficiar-se da demografia, em Porto Alegre mais
especificamente, para divulgação do seu trabalho social, da sua cultura e
principalmente do seu produto, tendo em vista o percentual de pessoas que
consomem cerveja artesanal na capital gaúcha.
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Qualidade dos produtos x Crescimento do mercado de cervejas
artesanais = Fortalecimento da marca
O aumento do consumo de cervejas artesanais deve ser aproveitado pela
Implicantes, principalmente fazendo um marketing positivo e mantendo a
qualidade dos seus produtos. Dessa forma fortalecerá a marca perante o
mercado e conquistará novos clientes.



Marketing alinhado com o público-alvo x Ajuda demográfica = Aumento
nas vendas
A Implicantes já faz seu marketing bem direcionado para o público-alvo e com
o crescimento da população a tendência é que cresça também o público para
quem a organização destina seu produto, possibilitando aumento nas vendas.

Problemas: Reversão das desvantagens


Recursos financeiros limitados x Dominância dos grandes = Inovação
Num mercado amplamente dominado pela Ambev, Heineken e Grupo
Petrópolis, que praticam preços incomparáveis com as demais cervejarias, é
necessário inovar para não ser esmagada pelos grandes e nem espremida
pelas iguais. Ter uma cultura diferente das demais cervejarias artesanais já é,
por si só, uma inovação. Mas o sabor diferenciado das cervejas da
Implicantes é o que a organização deve focar para se destacar das grandes
corporações, já que o tipo de cerveja produzida por estas é o mesmo (Pilsen).
Já com relação aos concorrentes diretos, a companhia deve buscar manter o
preço do litro mais baixo que as demais, tendo em vista a diversidade
encontrada pelas outras cervejarias artesanais.



Falta de recursos humanos x Falta de incentivos e alta carga tributária =
Aprendizado
A falta de pessoal acaba sobrecarregando todos os colaboradores da
organização, obrigando-os a exercer atividades que em situação normal, não
seriam de sua competência. O outro lado da moeda é que esse fato faz com
que os colaboradores aprendam diversas funções dentro da organização,
tornando-os mais completos, no sentido de resolver a maioria dos problemas
em qualquer que seja o setor da empresa, e também aptos para ensinar
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outros funcionários quando ingressarem na organização. Um exemplo disso é
o sócio que administra a parte financeira e tributária da Implicantes, possui
tarefas comerciais e é responsável pelo marketing.


Falta de padronização na logística e comunicação x Novos entrantes =
Monitoramento
É importantíssimo os gestores estarem atentos às novidades que os
concorrentes trazem, principalmente as novas empresas que ingressam no
mercado, pois podem trazer inovações que a companhia não está pronta para
acompanhar e assim correr o risco de perder espaço no mercado. Em contra
partida é necessário rever o processo de comunicação e logística, desde a
prospecção, passando pela entrada do pedido, o tratamento que é dado a
esse pedido, a entrega e até o pós-venda.

Restrições: Fortalecendo as fraquezas


Estabilidade

econômica

x

Recursos

concreta

capitalizar

financeiros

limitados

=

Capitalização
Oportunidade

de

a

empresa

possibilitado

pela

estabilização da economia, minimizando a falta de recursos financeiros.


Ajuda demográfica x Falta de recursos humanos = Expansão da
empresa
A organização deve aproveitar o crescimento do mercado de cervejeiro
juntamente com a consolidação da cidade de Porto Alegre como polo
nacional da cerveja artesanal para aumentar a produção. Efetivar a
contratação de funcionários devido a esse aumento da produção puxado pelo
aumento da demanda. Isso causará a expansão da atividade da empresa.



Crescimento do mercado de cervejas artesanais x Falta de padronização
na logística e comunicação = Captação de novos clientes
Sanando ou reduzindo os problemas com a comunicação e logística na
companhia, pode-se aproveitar o crescimento do mercado e assim conseguir
captar novos clientes.
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Vulnerabilidade: Adaptação para sobrevivência


Dominância dos grandes x Qualidade dos produtos = Foco na qualidade
e diversidade
A qualidade das cervejas da Implicantes é uma das forças da empresa e
continuar focando na qualidade e diversificação dos produtos para atingir um
público que as grandes organizações não alcançam ainda é uma das
estratégias a ser explorada.



Dominância dos grandes x Capital humano = Diferenciação
O capital humano da Implicantes é diferente e "pensa fora da caixa"
oportunizando a inovação no sentido de se diferenciar das cervejas industriais
e das demais cervejarias artesanais.



Falta de incentivos e alta carga tributária x Cultura da organização =
Fortalecimento da marca
Esse ponto-chave visa fortalecer a cultura da companhia para não perder
clientes e espaço no mercado, tendo em vista a demora na expansão das
operações causada pela lentidão dos processos burocráticos e altos tributos.



Novos entrantes x

Marketing

alinhado

com o

público

alvo =

Monitoramento
Na mesma linha de raciocínio a organização deve monitorar as novidades
que os concorrentes podem trazer ao mercado e se adaptar quando
necessário, de forma a continuar atendendo seus clientes para satisfazer
suas necessidades. Dessa maneira evita que suas forças virem fraquezas no
decorrer dos acontecimentos.
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7

DEFINIÇÃO

DE

OBJETIVOS E

ESTRATÉGIAS

DO

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO – CERVEJARIA IMPLICANTES
Definição dos objetivos estratégicos
Para definir os objetivos estratégicos (longo prazo) foram considerados os
pontos-chave, retirados do cruzamentos dos atributos da análise SWOT.
Objetivos estratégicos
1. Elaborar plano financeiro;
2. Capitalização da empresa;
3. Melhorar a logística e comunicação na companhia;
4. Produzir regularmente a capacidade máxima da fábrica (10mil litros por
mês);
5. Aumentar a quantidade de clientes;
6. Crescimento das vendas de modo a comercializar toda a produção mensal;
7. Contratar dois novos funcionários (setores da manutenção e financeiro);
8. Adquirir maquinário mais moderno;
9. Se tornar rentável até 2021;
10.

Conseguir manter no mínimo 5 tipos de cerveja;

11.

Manter a qualidade dos produtos;

12.

Satisfação das necessidades dos clientes que já possui;

13.

Retenção dos clientes que possui;

14.

Aquisição de barris de chope para suportar o crescimento da produção;

15.

Ampliar a divulgação da marca investindo no marketing.

7.1 ESTRATÉGIA
Após a definição dos objetivos, devemos escolher os caminhos para
concretizar o que foi planejado. A Cervejaria Implicantes entende que é essencial
manter o foco nos princípios e na cultura da companhia, portanto, as estratégias
devem ser condizentes com estes aspectos. Tendo em vista a singularidade da
organização, foi definido que se deve buscar a ampliação do seu mercado e público
alvo, além de manter os preços competitivos e continuar focando na qualidade e
diversidade dos produtos oferecidos.
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7.2 METAS E INDICADORES
Nesta fase do planejamento estratégico devemos criar metas e indicadores de
desempenho para que, se atingidos, os objetivos sejam concluídos. As metas devem
ser quantificadas para que se tenha clareza quanto ao seu cumprimento. Quanto
aos indicadores, devem ser alinhados com as ações operacionais para “medir” o
desempenho daquele determinado atributo enquanto durar o prazo estabelecido.
Conforme as reuniões com os gestores/empreendedores da Implicantes foi sugerido
as metas e indicadores de desempenho conforme Quadro 6, seguindo o modelo de
Kaplan e Norton (1997).
Quadro 6 – Metas e indicadores de desempenho da Cervejaria Implicantes
PERSPECTIVA FINANCEIRA
Pontos-Chave

Capitalização
Inovação
Investimento

Objetivo Estratégico
Elaborar plano financeiro
(até 31/01/2020)
Capitalizar a empresa
Ser rentável até 2021

Meta
• Executar plano financeiro;
Buscar crédito no mercado para
investimento na fábrica (até
31/03/2020)
• Investir nos setores-chave da
empresa

Indicador
• Payback (tempo de
retorno do
investimento)
Comparar os lucros
em relação ao ano
anterior (verificar o %
mês a mês até
dez/2020)

PERSPECTIVA DOS CLIENTES
Pontos-Chave

Objetivo Estratégico

Meta
• Dobrar o número de clientes em
um ano

Aumento das
vendas

Aumentar a quantidade de
clientes

Captação de novos
clientes

Satisfação das
necessidades do clientes

Monitoramento

Retenção dos clientes

• Manter 90% dos clientes fixos que
possui hoje (efetuar o controle com
prazo até 31/12/2020)
• Realizar ou encomendar pesquisa
com feedback dos clientes para
melhorar o atendimento (até
01/07/2020)

Indicador
• Quantidade de
clientes prospectados
e cadastrados nos
sistemas de controle
da empresa
• Ter mais de 90% de
feedbacks positivos
ao final de 2020
• % de clientes
mantidos de um ano
para o outro
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continuação
PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS
Pontos-Chave

Objetivo Estratégico

Meta

Indicador
• % de falhas nos
pedidos

Melhorar logística e
comunicação
Produzir regularmente
10mil litros/mês
Fortalecimento da
marca
Monitoramento
Foco na qualidade e
diversidade;

Crescimento nas vendas
(vender os 10mil litros/mês)
Manter a qualidade dos
produtos
Elaborar um plano de
comunicação e logística
Aquisição de barris de
chope

• Criar novos sabores de cerveja

• % de pedidos com
atraso ou cancelados

• Colocar em funcionamento todos
os tanques da fábrica até
31/03/2020

• Quantidade de
novas cervejas
criadas no ano

• Finalizar plano de comunicação e
logística até 01/02/2020

• Controle da
produção mensal

• Criar método de controle de
qualidade

• Possuir barris
suficientes para
armazenar 5mil litros
de cerveja por mês

Comprar barris de chope até o final
de 2020 (barris suficientes para
armazenar 5mil litros de cerveja por
mês)

Manter no mínimo 5 tipos
de cerveja

• Feedbacks de
sommeliers e
especialistas em
cervejas quanto a
qualidade das
cervejas.

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Pontos-Chave

Expansão do
mercado
Aprendizado
Expansão da
empresa
Diferenciação;

Objetivo Estratégico

Meta

Contratar 2 novos
funcionários (Manutenção e
Financeiro)

• Ter 2 novos funcionários até
01/07/2020

Adquirir maquinário mais
moderno e com mais
capacidade
Ampliar a divulgação da
marca investindo no
marketing
Satisfação dos
colaboradores

• Comprar maquinário novo até
31/12/2020
• Aumentar o n° de eventos por ano
• Aumentar o n° de pedidos
provenientes das redes sociais
• Feedback dos colaboradores como
forma de avaliação (20/12/2020).

Indicador
• N° de participações
em eventos por ano
• Aumento do n° de
pedidos vindos
através do marketing
digital
• Ter mais de 90% de
feedback positivo dos
colaboradores.

Fonte: Elaborado pelo autor

7.3 PLANOS DE AÇÃO DA CERVEJARIA IMPLICANTES
Foi sugerido aos gestores da Cervejaria Implicantes alguns planos de ação
para o atingimento das metas e consequentemente dos objetivos estratégicos,
conforme a Tabela 5.
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Tabela 5 - Planos de ação Cervejaria Implicantes
PLANO DE AÇÃO
ASSUNTO: Elaboração do plano financeiro
OBJETIVO: Organização das finanças
Item
Atividade
Resp.
Custo
atividade
R$
Organizar e
contabilizar (por
data de
1
pagamentos)
Diego Dias
todos os custos
fixos com base
no ano de 2019
Organizar e
contabilizar os
Diego,
2
custos variáveis
Daniel e
com base em
Thiago
2019
Contabilizar as
receitas (por
3
Diego Dias
mês e por
clientes)
Realizar a
análise do fluxo
4
Diego Dias
de caixa com
base em 2019
Realizar a
5
análise do ponto
Diego Dias
de equilíbrio
Realizar a
6
análise do
Diego Dias
payback
Realizar análise
7
do TIR (Taxa de
Diego Dias
Retorno Interno)
Realizar cálculo
e análise do VPL
8
Diego Dias
(Valor Presente
Líquido)

NÚMERO: 01
RESPONSÁVEL PLANO E AÇÃO: Diego Dias
Início
Término
Status
Observações

02/01/2010

07/01/2010

Por iniciar

08/01/2020

14/01/2020

Por iniciar

15/01/2020

18/01/2020

Por iniciar

20/01/2020

21/01/2020

Por iniciar

22/01/2020

23/01/2020

Por iniciar

24/01/2020

25/01/2020

Por iniciar

27/01/2020

28/01/2020

Por iniciar

29/01/2020

30/01/2020

Por iniciar

PLANO DE AÇÃO
ASSUNTO: Investimento nos setores-chave
OBJETIVO: Desenvolvimento e crescimento da
empresa
Item
Atividade
Resp.
Custo
atividade
R$
Definição dos
Diego,
1
setores-chave
Daniel e
da empresa
Thiago
Definir os
orçamentos
Diego e
2
para cada setor
Daniel
da empresa
Definir os
Diego,
3
investimentos a
Daniel e
serem feitos
Thiago
Realizar os
investimentos
definidos
4
(aguardar a
Diego
50.000,00
captação de
crédito no
mercado)

NÚMERO: 01
RESPONSÁVEL PLANO E AÇÃO: Diego Dias e Daniel
Dias
Início
Término
Status
Observações

03/02/2020

03/02/2020

Por
iniciar

04/02/2020

07/02/2020

Por
iniciar

10/02/2020

12/02/2020

Por
iniciar

01/04/2020

30/04/2020

Por
iniciar
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PLANO DE AÇÃO
ASSUNTO: Crescimento do nº de clientes
OBJETIVO: Dobrar o nº de clientes em 1 ano
Item
Atividade
Resp.
Custo
atividade
R$
Contabilizar a
quantidade de
1
Thiago
clientes “fixos”
atuais
Realizar
levantamento
da quantidade
2
Thiago
de clientes
“intermitentes”
no ano de 2019

NÚMERO: 01
RESPONSÁVEL PLANO E AÇÃO: Diego e Thiago
Início
Término
Status
Observações

02/01/2020

02/01/2020

Por
iniciar

03/01/2020

03/01/2020

Por
iniciar

3

Realizar
treinamentos
em vendas
para o setor
comercial

Diego

1.000,00

02/01/2020

30/03/2020

Por
iniciar

4

Realizar
treinamentos
para retenção
de clientes

Diego e
Thiago

600,00

02/01/2020

30/03/2020

Por
iniciar

Diego

800,00

02/01/2020

17/01/2020

Por
iniciar

Diego e
Thiago

2.000,00

06/01/2020

30/03/2020

Por
iniciar

Diego

800,00

01/07/2020

31/07/2020

5

6

7

Produzir ou
encomendar
pesquisa para
obter feedback
dos clientes
Aumentar a
prospecção de
clientes
(aumentar o nº
de visitas
Produzir ou
encomendar
pesquisa para
obter feedback
dos clientes

Realizar no
mínimo um
treinamento
por mês em
vendas e
atendimento
Realizar no
mínimo um
treinamento
por mês em
vendas e
atendimento

Dobrar o
número de
visitas ao ano

PLANO DE AÇÃO
ASSUNTO: Crescimento do nº de clientes
OBJETIVO: Aumento do número de participação em
eventos
Item
Atividade
Resp.
Custo
atividade
R$
Aumentar a
presença em
Diego
1
eventos em Porto
6.000,00
eThiago
Alegre e região
metropolitana

2

Aumentar a
divulgação nos
meios de
comunicação
(principalmente
pelas redes
sociais)

Diego

3.000,00

NÚMERO: 02
RESPONSÁVEL PLANO E AÇÃO: Diego e Thiago
Início

Término

Status

Observações

02/01/2020

31/12/2020

Por
iniciar

Custo
estimado para
participação
em eventos

Por
iniciar

Orçamento
para
impressão de
cartões de
visita,
panfletos e
outros meios
de divulgação
a decidir

02/01/2020

31/12/2020
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PLANO DE AÇÃO
ASSUNTO: Problemas na comunicação e logística
OBJETIVO: Elaborar um plano e/ou roteiro para
comunicação e logística
Item
Atividade
Resp.
Custo
atividade
R$

NÚMERO: 01
RESPONSÁVEL PLANO E AÇÃO: Diego, Daniel e
Thiago
Início
Término
Status
Observações

1

Criar roteiro
padrão para
comunicação de
pedido
(fluxograma)

Diego,
Daniel e
Thiago

02/01/2020

2

Acompanhamento
diário dos
pedidos no
sistema

Diego e
Thiagol

02/01/2020

3

Realizar sempre o
pós-venda

Diego, e
Thiago

4

Realizar uma
reunião por
semana para
alinhamento entre
os setores

Diego,
Daniel e
Thiago

5.000,00

17/01//2020

Por
iniciar

Devem ser
inclusos todos
os passos
para
comunicação,
desde a
entrada do
pedido até o
pós-venda

Por
iniciar

02/01/2020

31/12/2020

Por
iniciar

02/01/2020

31/12/2020

Por
iniciar

*Solicitar
sempre o
feedback dos
clientes
quanto ao
atendimento e
qualidade dos
produtos
**Valor do
custo
referente a
orçamento
previsto com
despesas com
combustíveis
(somente para
o pós-venda)
e garantias
fornecidas ao
cliente

PLANO DE AÇÃO
ASSUNTO: Compra de maquinário para aumento
da produção
OBJETIVO: Aumento da produção
Item
Atividade
Resp.
Custo
atividade
R$

1

Conserto dos
tanques
inoperantes

Daniel

5.000,00

NÚMERO: 01
RESPONSÁVEL PLANO E AÇÃO: Diego Dias e Daniel
Dias
Início
Término
Status
Observações

02/01/2020

02/02//2020

Por iniciar

Custo previsto
para colocar
em
funcionamento
os tanques
inoperantes
para
maximizar a
produção
(10ml litros
por mês)

74
Continuação

2

Realizar a
cotação para
compra de
barris de
chopp

Diego e
Thiago

3

Aquisição de
barris de
chopp

Diego

4

Realizar
cotação de
máquinas e
equipamentos

Diego e
Thiago

5

Aquisição de
maquinário
para aumento
da produção

Diego

02/01/2020

35.250,00

45.000,00

03/02/2020

Por iniciar

02/01/2020

31/12/2020

Por iniciar

03/02/2020

18/02/2020

Por iniciar

20/02/2020

05/03/2020

Por iniciar

*Custo
estimado para
compra de 20
barris de 50
litros, 40 barris
de 30 litros e
15 barris de
20 litros
**Quantidade
necessária
para suportar
o crescimento
da produção
esperado

Custo
estimado para
compra de
maquinário
com objetivo
de produzir
mais 5 mil
litros de
cerveja por
mês, além do
10 mil litros
que é a
capacidade
produtiva
atual.

PLANO DE AÇÃO
ASSUNTO: Problemas na comunicação e logística
OBJETIVO: Elaborar um plano e/ou roteiro para
comunicação e logística
Item
Atividade
Resp.
Custo
atividade
R$

1

Definir o
conceito das
novas receitas

2

Criar as
receitas

3

Testar e avaliar
as receitas

Diego e
Daniel

NÚMERO: 01
RESPONSÁVEL PLANO E AÇÃO: Diego, Daniel e
Thiago
Início
Término
Status
Observações

15/06/2020

30/06/2020

Por
iniciar

Daniel

2.000,00

01/07/2020

31/08/2020

Por
iniciar

Diego e
Daniel

1.000,00

01/09/2020

30/09/2020

Por
iniciar

Fonte: Elaborado pelo autor.

Fase de
estudo e
definição para
as novas
receitas
Custo
estimado com
insumos
Custo para
produção
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8 VANTAGEM COMPETITIVA – CERVEJARIA IMPLICANTES
Conforme as entrevistas e pesquisas realizadas antes e durante o trabalho,
foi possível definir uma linha clara de atuação quanto as estratégias, metas e
indicadores de desempenho mais adequadas para o alcance dos objetivos
estratégicos da Cervejaria Implicantes.
Para a análise quanto à obtenção ou não de vantagens competitivas,
primeiramente será necessária a aprovação dos termos desse trabalho pelos
gestores da Implicantes e sua execução. Porém, salienta-se que as condições para
a aplicação da teoria deverá ser semelhante ao da época em que foi realizada a
avaliação dos cenários.

76
CONCLUSÃO

O objetivo deste trabalho foi propor a elaboração de um planejamento
estratégico para uma microcervejaria de Porto Alegre, a Cervejaria Implicantes, com
o propósito de ajudar a empresa a se reestruturar para que atinja seus objetivos e se
consolide no mercado local e nacional.
O tema se mostra relevante, tendo em vista o aumento significativo na
quantidade de micro e pequenas empresas nos últimos anos, com destaque para as
microcervejarias artesanais. Não havendo pesquisas conclusivas e específicas para
determinar as causas e soluções dos diversos problemas que estas empresas, em
particular, possuem. Deste modo, o estudo se fundamenta.
Por meio da elaboração do planejamento, foi proposto a definição de valores,
crenças e motivações que determinassem como a empresa se posicionaria frente ao
mercado, a elaboração de objetivos e estratégias para o desenvolvimento do
negócio que já está em funcionamento e a maneira de avaliar o cumprimento ou não
do que foi estabelecido. As pesquisas de mercado mostraram um cenário atrativo de
crescimento do consumo de cervejas artesanais, com os consumidores buscando
novos sabores e propostas, além da leve melhora econômica do país. Segundo as
pesquisas, é possível a expansão do negócio (tema do estudo), porém, para que
isso ocorra, existe a necessidade de melhorias nas estruturas física e administrativa
da companhia e a resolução de problemas que hoje assolam a organização.
Espera-se que este trabalho possa ajudar a Cervejaria Implicantes na busca
dos seus objetivos, produzindo conhecimento e precedentes importantes para outras
microempresas, além de pesquisas posteriores para o desenvolvimento e ampliação
deste estudo.
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APÊNDICE A - ENTREVISTAS
Esta pesquisa tem por objetivo obter informações e dados a respeito da
maneira que os gestores/empreendedores da Cervejaria Implicantes conduzem o
negócio da companhia, a fim de sustentar o objetivo principal deste estudo do
projeto do trabalho de conclusão do curso de Administração de Empresas – UFRGS.
Nome e idade dos entrevistados:
Cargo:
Setor:
1) Como está disposta a estrutura organizacional da empresa atualmente?
2) Qual(ais) o(s) produto(s) da companhia?
3) No que a Cervejaria Implicantes se diferencia das demais Cervejarias?

ENTREVISTA SOBRE OS PILARES ESTRATÉGICOS (MISSÃO, VISÃO E
VALORES)
1) Por que foi criada a empresa, qual a motivação para a criação da
Implicantes?
2) Qual o propósito da empresa?
3) Como surgiu a empresa?
4) Como vocês querem que a empresa esteja daqui 5 anos?
5) Até onde vocês acreditam que a empresa pode chegar (tamanho, alcance
da empresa)?
6) Quais os principais valores de cada um dos gestores da Implicantes?
7) Como vocês definiriam os principais valores da Implicantes, ou seja, o que
é indispensável como valor para a Implicantes?

ENTREVISTA SOBRE A ANÁLISE DO AMBIENTE (PONTOS FORTE E FRACOS,
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS)
ENTREVISTA COM OS GESTORES DA IMPLICANTES
1) Quais os pontos fortes da Cervejaria Implicantes?
2) Quais as práticas funcionais que contribuem mais para o fortalecimento da
empresa?
3) Quais os pontos fracos da Implicantes?

81
4) Quais as “brechas”, oportunidades que vocês enxergam hoje que poderia
ser explorada pela Implicantes?
5) Quais oportunidades vocês acreditam que pode se abrir no mercado para a
cervejaria?
6) Quais as ameaças vocês enxergam que existe hoje para o negócio?
7) Quais as ameaças que vocês acreditam que possam surgir no futuro?
ENTREVISTA COM OS GESTORES DA IMPLICANTES COM FOCO NO
AMBIENTE EXTERNO
1) Quais são os principais concorrentes da Cervejaria Implicantes
(concorrentes diretos e indiretos)?
2) Como vocês enxergam a concorrência nesse mercado?
3) Qual o envolvimento da Cervejaria Implicantes com a sociedade?
4) O que a Implicantes oferece para a sociedade?
5) Quais as dificuldades impostas pela sociedade?
6) Como vocês avaliam a cultura no RS em relação ao consumo de cerveja
artesanal?
7) Quais os benefícios que essa cultura traz para a empresa e quais o
malefícios?
8) Quanto a política (fiscal, tributária, “de incentivos” e etc.), como vocês
avaliam? Positivamente ou negativamente e por quê?
9) Existe alguma “brecha”, oportunidade para a Implicantes explorar nas
políticas fiscal e tributária ou em leis de incentivo à micro e pequena
empresa? Se já exploram alguma, qual é explorada e como?
10)

Como vocês, enquanto gestores de empresa, enxergam hoje o cenário

econômico do estado e do país de maneira geral?
11)

Externamente à organização quais os aspectos que mais impactam

positiva e negativamente a empresa?
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ENTREVISTA

COM

OS

GESTORES

DA

IMPLICANTES

SOBRE

O

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS E
ESTRATÉGIAS)
QUESTÕES SOBRE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1) Para mudar de patamar, quais objetivos especificamente a empresa
precisa atingir até 2023?
2) Definam alguns objetivos para que a empresa mude de patamar até 2023.
3) Porque vocês acreditam que os objetivos definidos, se atingidos, mudarão
a empresa de escalão?
QUESTÃO SOBRE AS METAS
1) Definam as metas (quantificáveis e realistas), por ordem de prioridades, por
setor da empresa, tendo em vista as oportunidades e forças já definidas da
empresa, ou seja, a “alavancagem”.
QUESTÕES SOBRE AS ESTRATÉGIAS
1) Com o conhecimento do cruzamentos dos dados, que estratégias serão
utilizadas para o cumprimento das metas?
2) Definir e elencar as estratégias que serão utilizadas.

ENTREVISTA

COM

OS

GESTORES

DA

IMPLICANTES

SOBRE

OS

INDICADORES DE DESEMPENHO
PERSPECTIVA FINANCEIRA
1) Quais as métricas vocês utilizam hoje para definir se a empresa está sendo
lucrativa?
2) Como é feito o controle financeiro da empresa?
3) Como é feito a distribuição dos lucros entre os sócios?
PERSPECTIVA DO CLIENTE
1) Qual a proposta de valor da Implicantes para seus clientes?
2) Qual o cliente atendido atualmente pela Cervejaria Implicantes (varejo,
bares, restaurantes, pub’s, eventos, festas, pessoa física e etc.)?
3) Qual o perfil do cliente atendido hoje pela Implicantes?
4) Qual perfil de cliente a Implicantes procura atender?
5) A organização possui medidas de satisfação do cliente? Quais?
6) Possui medidas de retenção de clientes? Quais?
7) Como é feita a prospecção de novos clientes?
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8) Vocês sabem quanto é a lucratividade dos clientes que possuem?
9) Vocês sabem qual a fatia de mercado que a Implicantes possui?
PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS
1) Vocês saberiam dizer quais os processos, ações e/ou atividades são críticas
na empresa, ou seja, que geram mais satisfação para os clientes e/ou retorno
financeiro?
2) Quais as necessidades atuais dos clientes da Implicantes?
3) Vocês conseguiriam citar uma ou mais necessidades que os clientes da
Implicantes ainda não possuem, mas irão possuir num futuro próximo
(necessidades latentes)?
4) Quais soluções foram criadas para sanar as carências dos clientes?
5) Existe algum plano para atender os clientes em suas necessidades latentes?
6) Como são tratadas as entregas para os clientes (desde o pedido até a
entrega do produto)?
7) Existe um controle para defeitos, retrabalho ou devoluções dos produtos na
entrega? Como é feito esta medição?
8) Existe um serviço de pós-venda? Quais os serviços disponibilizados?
PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E CRESCIMENTO
1) Existe alguma forma de avaliação quanto a satisfação dos funcionários?
2) E quanto a rotatividade dos funcionário?
3) Existe algum programa de treinamento para os funcionários? Como são
feitos?
4) Como são avaliados as habilidades, conhecimentos e a produtividade dos
funcionários?
5) Quais os meios de informação e comunicação disponíveis na empresa?
6) As informações e a comunicação são rápidas para a tomada de decisão?
7) Vocês mantém informações atualizadas sobre os clientes atuais e os
possíveis clientes?
8) Todos os gestores têm informações sobre os processos internos da
empresa?
9) Como os funcionários (todos eles inclusive os gestores) são
recompensados caso atingido as metas propostas pela empresa?
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ENTREVISTA COM OS GESTORES DA IMPLICANTES SOBRE AS VANTAGENS
COMPETITIVAS
1) Quais os setores-chave da organização?
2) Vocês enquanto gestores consideram ter excelência e/ou bons resultados
nesses setores?
3) A empresa segue alguma linha de atuação semelhante as características
apresentadas pelo conceito de vantagem competitiva? Se sim, qual? Se
não, como a organização atua referente a este aspecto?
4) Como a companhia utiliza a linha de atuação que escolheu?
5) A empresa tem obtido sucesso na linha de atuação atual?
6) Vocês pretendem seguir nesta linha de atuação ou irão mudá-la?

