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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem como objetivo apresentar através de uma assessoria, 

métodos de fortalecimento da equipe de vendas da Óptica Dova, dando aos 

profissionais da organização a possibilidade de estarem aperfeiçoando suas 

habilidades no que diz respeito ao atendimento do público alvo, que são os usuários 

de óculos, levando em consideração o comportamento desses consumidores, e 

identificar quais estratégias de atendimento são utilizadas, a ponto de influenciar no 

processo de decisão de compra. 

 Tendo em vista a importância das vendas para a organização, é fundamental 

ter uma equipe de colaboradores trabalhando focalizada no atingimento dos objetivos 

propostos, tendo apoio e orientação da parte da empresa possibilitando cada um 

desses profissionais, contribuir com a sua parte no resultado final. Sendo assim, serão 

relatados as ferramentas utilizadas durante todo o processo, como treinamentos, 

reuniões, além de ferramentas administrativas, como análise SWOT e 5W2H. 

 Com base nas informações adquiridas durante o desenvolvimento deste 

projeto, será apontado as formas personalizadas de atendimento ao consumidor do 

mercado óptico, detectando quais as verdadeiras exigências dos consumidores na 

hora de escolher o óculos mais apropriado, seja ele de grau ou de sol. 
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1.1. CANVAS 

 

  O “Business ModelCanvas” é um mapa das estratégias da empresa, incluindo 

seus principais tópicos, ele deve ser revisto ao longo do tempo para saber se os objetivos 

estão sendo atingidos ou é necessário fazer alterações. 

  O Canvas é um resumo dos pontos-chave, portanto não substitui um plano de 

negócios, é uma ferramenta menos formal, que fomenta a discussão, criatividade e análise. 

É feito em nove blocos com uma série de perguntas que ajudam a definir o conteúdo. 

 

 

FIGURA 01 – Modelo Canvas adaptado 2015 

Fonte: Elaborado pelos autores 2015 
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2. OBJETIVOS 

 

  Tornar a Óptica Dova a maior e mais conhecida óptica da região do 

Hauer, promovendo sua marca e consolidando uma visão de excelência no 

atendimento que a diferencie na comercialização de óculos de grau e de sol. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

  Proporcionar à equipe de vendas e demais colaboradores, a 

possibilidade de estar aperfeiçoando suas técnicas de atendimento através de 

treinamentos que visem trazer a cada colaborador o conhecimento necessário 

referente as seguintes questões: 

 Perfil dos consumidores que pretendem atingir; 

 Tendências da moda óptica para assim proporcionar a cada cliente a 

melhor opção em produtos; 

 Técnicas de negociação visando a melhor condição de pagamento ao 

cliente dentro das políticas comerciais estabelecidas pela organização; 

 Dos potenciais de cada vendedor, proporcionando uma avaliação para 

levantar os pontos fortes e fracos, e oferecer um treinamento específico 

que visa aperfeiçoar os pontos fortes, diminuindo os pontos fracos, 

fortalecendo o potencial de venda de cada profissional da área de vendas; 

 Aperfeiçoar a visão do gerente de vendas, no que tange os objetivos futuros 

previstos no projeto. Um treinamento que capacite o gerente de vendas a 

buscar novas oportunidades de negócios para a equipe, dando suporte e 

suprindo as necessidades que cada colaborador. 
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2.2. IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS 

 

  A expectativa, é que a Óptica Dova tenha uma marca consolidada na 

região, e possa ser referência em produtos ópticos. Criar através da Óptica Dova 

um grau de lembrança primando pela qualidade do atendimento e compromisso 

firmado pela empresa por oferecer produtos de qualidade inovando em seu 

portfólio em óculos de grau e sol. 

 Destaca-se nas orientações prestadas a cada cliente, a fim de gerar uma 

representação face-a-face, aumentar o ShareofMind.  

  Reter cada cliente conquistado através da atenção dedicada no 

atendimento, transmitindo confiança e comprometimento em suprir as suas reais 

necessidades, tirando suas dúvidas e oferecendo o produto ideal a cada caso. 

  Entende-se que a concorrência gera oportunidades, portanto o bairro 

situado pela Óptica Dova, dispõe de diferentes concorrentes e especialidades no 

segmento. Portanto a identificação da expectativa está em gerar credibilidade e 

segurança no atendimento com os produtos oferecidos agregando valor ao cliente 

final. 

 

2.3. ABRANGÊNCIA 

 

  A assessoria abrange, de forma geral, o departamento comercial da 

Óptica Dova, contando com o apoio de todos os vendedores e com a diretoria da 

empresa. Em segundo plano, o departamento financeiro, responsável pela parte 

de cobrança, emissão de boletos e outros serviços relacionados, passarão por 

treinamentos que aperfeiçoará a abordagem desses profissionais no que diz 

respeito a atendimento ao público, pois o resultado final virá com o empenho de 

todos os envolvidos, que direta ou indiretamente prestam atendimento aos 

clientes.    

  Embora existam muitas ópticas em Curitiba com estratégias 

semelhantes, como abranger mais mercados e abrir o maior número de lojas, a 

estratégia de abrangência da óptica Dova, no primeiro momento, no que se propõe 

com a assessoria, é preparar a equipe de vendas para atender o maior número de 

clientes do bairro, pois, segundo dados do Instituto de Pesquisa e Planejamento 

urbano de Curitiba – IPPUC – o bairro do Hauer possui 13.315 habitantes, sendo 
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que aproximadamente, 26% dessa população são pessoas que corresponde a 

faixa etária entre 25 e 79 anos, ou seja, existe um grande número de pessoas 

dentro deste percentual que certamente precisarão utilizar, em algum momento, 

algum tipo de óculos, seja de grau ou de sol. 

  

1. EQUIPE DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADE 

               TABELA 1 – Equipe 
Equipe Estrutura Papéis  Responsabilidade 
Monica Não há  Coordenação Acompanhar 

funções pré 
determinadas 

Paulo Não há Analise Analise de dados 
de mercado 

Ricardo Não há  Analise Analise de dados 
bibliográficos 

Rodrigo Não há  Planilhas Desenvolvimento 
das tabulações 

Thiago Não há Pesquisa Analise interna da 
empresa 

Tabela 01 – Equipe do Projeto -Elaboradopelos autores, 2015. 

 Essa será a equipe responsável pela execução do projeto. 

2.4. FATORES CRITICOS DE SUCESSO DO PROJETO 

 

 O fator crítico do sucesso é o treinamento dos vendedoresque visa aperfeiçoar 

o atendimento ao público, porém, o resultado estará diretamente ligado ao empenho 

e dedicação da diretoria da organização, não somente em participar com todos os 

outros funcionários, mas principalmente investir, financeiramente, em todos os outros 

métodos de melhoria que consistirá em propagandas, folders, brindes, etc. 

 Embora o principal fator crítico de sucesso seja o treinamento, outros fatores 

podem ser fundamentais para o atingimento dos resultados esperados pela 

organização, os quais não dependem do empenho dos vendedores, mas que seja 

proporcionado pela administração, como: 

Tabela 02 – Fatores Críticos 
Se os consumidores valorizam…. Então, a operação terá de se superar 

em... 
Preço baixo Custo (parcerias com fornecedores) 
Alta qualidade Qualidade (dos produtos oferecidos) 
Entrega rápida Rapidez (na entrega dos óculos) 
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Entrega confiável  Confiabilidade (cumprindo com o 
prazo de entrega) 

Produtos e serviços inovadores  Flexibilidade (Produto e Serviço) 
Ampla Variedade de Produtos e 
Serviços 

Flexibilidade (Composto Mix) 

Habilidade de Alterar o Prazo e a 
Quantidade de Produtos e Serviços 

Flexibilidade (Volume e/ou entrega) 

Tabela 02 – Fatores Críticos - Elaborado pelos autores, 2015. 

 

 Proporcionar à equipe de vendas um ambiente agradável que vise motivar cada 

vendedor, cumprindo com o programa de premiações, comissões e plano de carreira 

propostos pela assessoria, tendo na administração estratégica da empresa como um 

processo contínuo de gestão do relacionamento da empresa com o seu ambiente, que 

envolve a organização como um todo. Assim esses fatores são entendidos como um 

número limitado de áreas nas quais um resultado satisfatório assegura um bom 

desempenho competitivo à óptica.  

 

Etapas do Projeto 

 Projeto de Negócio  

 Ramo de atividade 

 Mercado Consumidor 

 Mercado Fornecedor 

 Mercado concorrente 

 Produtos e serviços a serem ofertados 

 Localização 

 Processo Operacional 

 Previsão de Produção, previsão de venda 
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Cronograma 

TABELA 03 - Cronograma 

Atividades Prazo 

Detalhamento Fevereiro 

Objetivos e Metas do Projeto; Fevereiro 

 Identificação das Expectativas; Fevereiro 

 Abrangência; Fevereiro 

Equipe do Projeto, Estrutura, Papéis e Responsabilidades; Fevereiro 

Fatores Críticos de Sucesso do Projeto; Março 

Etapas do Projeto; Março 

Cronograma Preliminar; Março 

Padrões de Documentação e de Comunicação do Projeto; Abril 

Recursos Necessários; Abril 

Orçamento do Projeto Abril 

Diagnóstico da Situação Atual. Maio 

Embasamento teórico; Maio 

Fluxo interface (atividade e informação) da Situação Atual (com 
aprovação dos envolvidos – clientes e fornecedores); 

Maio 

Problemas e gargalos; Junho 

Políticas e procedimentos; Junho 

Análise de risco; Junho 

Análise e seleção de alternativas. Julho 

Desenvolvimento da Situação Proposta. Julho 

Fluxos e interfaces (atividade/informação) Estrutura, Recursos 
com aprovação – clientes e fornecedores; 

Julho 

Análise de risco e viabilidade; Julho 

nas políticas e procedimentos; Agosto 

Indicadores de desempenho; Agosto 

Plano de implementação; Agosto 

Planos de comunicação e treinamento; Agosto 

Plano de contingência. Setembro 

Implementação ou Simulação da Solução Proposta. Setembro 

Treinamento; Outubro 

Execução do plano de implementação. Outubro 

Apuração dos Indicadores; Outubro 

Avaliação do Cronograma; Outubro 

Avaliação do Orçamento; Novembro 

Avaliação do PDCA; Novembro 

Avaliação dos Resultados. Novembro 

Ações Preventivas e Corretivas; Novembro 

Ajustes no Fluxo e Interfaces, Políticas e Procedimentos. Novembro 

Conclusões e Recomendações. Novembro 

Descrever toda Bibliografia Utilizada no Trabalho. Novembro 
Tabela 03 – Cronograma - Elaborado pelos autores, 2015. 
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2.5. PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

 A comunicação interna, entre a equipe de assessores e a organização, será 

através de contrato, que foi elaborado dentro das expectativas da organização em 

reuniões com a diretoria onde foi informado a atual situação da empresa e onde ela 

pretende chegar. Dentro dessas informações, a equipe responsável pela assessoria 

poderá desenvolver um planejamento focalizado no objetivo proposto pela 

organização, relatando os recursos necessários, formas de se adquirir novas 

parcerias, fortalecer as já existentes e os custos de todas as atividades para 

implementar o projeto. 

 A comunicação externa, entre a empresa e os clientes, serão através de 

cartazes, os quais devem ser                                                                                                                                                                          

distribuídos em pontos estratégicos de bairros onde se tem maior movimento de 

pessoas e carros, a fim de divulgar a loja e suas eventuais promoções. 

 Criação de adesivos, entregues aos clientes como forma de divulgação da 

ótica. Será criado também um folder explicativo com todas as informações relevantes 

à promoções diárias, semanais, mensais e anuais e comemorativas para que o cliente 

já se programe com campanhas e preços diferenciados em determinada época. 

Faixas: para sinalização do local, criando ao cliente a lembrança da marca e suas 

respectivas características mais importantes. 

 Adereços para balcão de atendimento: colocados em forma de objetos que 

lembre tudo sobre visão, para que o cliente possa mesmo que inconscientemente 

solicitar o produto ou mesmo conhecer, também é um meio bem utilizado para 

interação com crianças, onde os pais poderão brincar de aprender do benefício que 

aqueles itens trazem e criando assim empatia da criança.  

 

Recursos Necessários 

 Scanners 

 Computadores 

 Tablets 

 Material de Papelaria 

 Projetores 

 Apostilas para treinamentos 
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 Softwares 

 Uniformes com logo da empresa 

 Dvds institucionais 

 Veículos para locomoção  

 Criação do Projeto 

 Envio do contrato com projeto 

 Análise do retorno do cliente 

 Entrega do projeto 

 Recebimento do projeto 
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3. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

O processo de administração de vendas 

 Visando utilizar a administração de vendas durante todo o processo, tais 

métodos têm como objetivo definir as táticas de como desenvolver um bom negócio 

na organização. 

 Segundo Las Casas (2010), “A administração de vendas se ocupa com 

inovação, pesquisa, planejamento, orçamento, preço, canais, promoção, produção e 

até localização das fábricas”.  

 Quando uma empresa contrata um vendedor, não é apenas para vender seu 

produto ou serviço, mas sim passar a imagem desta organização aos seus clientes, 

pois não adianta ter um bom produto, e não ter pessoas capacitadas para vendê-lo. 

 Sendo assim, Philip Kotler, (2000) diz: “Já não basta simplesmente satisfazer 

clientes. É preciso encantá-los.” Partindo desta percepção, nota-se a importância das 

vendas em uma organização. 

 

A história das vendas 

 Há documentos relativos à história da Grécia antiga, que comprovam a 

atividade da venda caracterizada sob a forma de troca entre as pessoas, e que a 

palavra vendedor já era utilizada na época (COBRA, 1994).  

 Já no século XVIII, durante a Revolução Industrial foi que a atividade de vendas 

como é conhecida hoje é que foi caracterizada como profissão (COBRA, 1994).  

 Na idade média, surgiram os primeiros vendedores “porta a porta” que 

coletavam materiais do campo e revendiam na cidade e também produtos da cidade 

para serem revendidos no campo. Desta forma, exerciam importante papel de 

marketing na época, pois identificavam as necessidades para assim comprar e 

distribuir as mercadorias conforme a necessidade de cada lugar. A partir deste ponto, 

a venda pessoa ficou conhecida como atividade mercantil. (COBRA, 1994).  

 Com o início da Revolução Industrial, a produção em massa começou a 

justificar o papel do vendedor, pois o mercado local era menor do que a capacidade 

produzida pelas indústrias o que facilitou a penetração em outras localidades e até 

mesmo internacionalmente (COBRA, 1994).  
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 Desta forma, o crescimento de consumidores aumentou expressivamente, 

aumentando por consequência o número de vendedores, deixando gravado na 

história, a primeira onda de trabalho do vendedor na Revolução Industrial (COBRA, 

1994).  

 A partir de 1850, a atividade agrária influenciada pelo início da industrialização 

se espalha pelo mundo e também atinge o Brasil. Em território nacional, o caixeiro 

viajante exerce papel fundamental não somente sobre as vendas, mas é ele quem 

informa notícias sobre a moda, política e outros assuntos pertinentes da época 

(COBRA, 1994). 

 

Vendas nos dias atuais 

 Com a globalização, as empresas brasileiras se deparam a todo o momento 

com a concorrência nacional e internacional. Devido a este fator, a função da 

administração de vendas se torna fundamental, pois os vendedores estão 

constantemente em contato com o mercado atualizando sempre as informações 

necessárias para a venda (LAS CASAS, 2010).  

 As empresas precisam estar atentas e se mostrarem receptivas a velocidade 

que a mudança de cultura se move. Os avanços com que as novas tecnologias 

chegam ao mercado provam que é necessário se dimensionar conforme as 

tendências (LAS CASAS, 2010). 

 

A importância da área de vendas para as empresas 

 Segundo o consultor empresarial Caio Santângelo, diretamente relacionado 

com o marketing a administração de vendas é uma das ferramentas mercadológicas 

com que as empresas buscam no mercado recursos para fazer frente as suas 

despesas e atingir seus objetivos financeiros. A Associação Americana de Marketing 

define administração de vendas como um conjunto de funções, planejamento, direção 

e controle de venda pessoal, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, 

providências de recursos, delegação, determinação de rotas, supervisão, pagamento 

e motivação, à medida que estas tarefas são aplicadas à força de vendas.  

 A venda pessoal é a comunicação verbal direta concebida para explicar como 

bens, serviços ou ideias de uma pessoa ou empresa servem às necessidades de um 

ou mais clientes potenciais. O processo de comunicação está na essência de uma 
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venda, no entanto o seu papel como “distribuidor” de produtos em diversos momentos 

não pode ser ignorado. 

 O vendedor funciona como uma ligação da organização com o seu cliente. Para 

muitos clientes o vendedor é a organização, por essa razão deve ser dado importância 

à estruturação da força de vendas, assim como, objetivos e estratégias bem traçadas. 

Um profissional de vendas trabalha em conjunto com seus clientes, buscando 

informações dos mesmos, examinando suas necessidades e sugerindo produtos 

adequados as necessidades detectadas e oferecendo um serviço de pós-venda que 

renda a satisfação desejada. A importância da força de vendas se dá em qualquer 

organização, seja ela de grande, médio ou pequeno porte. Os profissionais de vendas 

constituem a força dinâmica do mundo dos negócios atuais. A eles, podemos atribuir 

o sucesso de novos produtos, a manutenção dos atuais produtos e a base para 

surgimento de novas tendências com base em informações extraídas dos clientes 

finais. 

 Dentro da visão de Marcos Cobra (2012), a venda pessoal tem sido definida 

como comunicação direta com uma audiência qualificada de clientes, sendo o 

vendedor a fonte de transmissão e recepção de mensagens. 

 Las Casas (2002), enumera os principais quesitos de importância da área da 

vendas como atividade para a sociedade, quais sejam: 

 Importância para a economia – no sistema capitalista, as relações de troca são 

essenciais para a economia, pois proporcionam crescimento da produção, 

emprego e investimentos; 

 Melhor padrão de vida – os vendedores levam aos consumidores produtos que 

proporcionam conforto, aperfeiçoamento e benefícios; 

 Aperfeiçoamento do produto – as empresas precisam dos vendedores para 

desenvolver mercados; 

 Manutenção da atividade empresarial – o departamento de vendas 

desempenha papel relevante na obtenção de receita, para prover a 

manutenção de toda a empresa; 

 Desenvolvimento de profissionais – o profissional de vendas é geralmente uma 

pessoa que aprende a ser flexível, auto-administrador e administrador da 

equipe. 
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 No mundo dos negócios, venda pessoal refere-se à comunicação pessoal e 

informações para persuadir um potencial cliente a comprar algo – um bem, um serviço, 

uma ideia ou outra coisa – que atenda suas necessidades individuais”. 

 Já para Cobra (2012) “a atividade de vendas é classificada como ferramenta 

promocional entre propaganda, promoção de vendas, merchandising e relações 

públicas”. 

 Entretanto, um dos conceitos mais concernente a esse trabalho diz, segundo 

Kotler (1998) que o conceito de venda assume que os consumidores se deixados 

sozinhos, normalmente não comprarão o suficiente dos produtos da organização. 

Assim, a organização deve empregar um esforço agressivo na força de vendas. 

 Entende-se dessa forma que a venda depende, essencialmente, de um esforço 

de negociação e habilidades para a transferência de posse de um bem, de um serviço 

ou mesmo uma ideia ao seu cliente. 

 Criar uma “máquina de vendas” significa definir o tipo de vendedor para a 

empresa, escolaridade, experiência anterior, habilidades e conhecimentos dentro de 

uma completa definição de perfil. 

 As ramificações desse processo levam até mesmo ao ajustamento do vendedor 

ao novo trabalho, sociabilizando-o para o trabalho em grupo. E isso implica o 

desenvolvimento de um programa de treinamento sob medida a cada necessidade 

específica do homem de vendas. 

 

3.1. VAREJO 

 

 Para Levy e Weitz (2000), especificamente, “Varejista é um negociante que 

vende produtos e serviços de uso pessoal ou familiar aos consumidores”. É também 

qualificado “Como uma unidade de negócio que compra mercadorias de fabricantes, 

atacadistas e outros distribuidores e vendem diretamente a consumidores finais e 

eventualmente a outros consumidores”. 

 Kotler e Armstrong (1999), definem de forma mais ampla que os canais de 

marketing são formados por todos os intermediários entre o produtor e o consumidor 

final. O varejista se torna especialista na arte de vender aos consumidores final, pois 

está próximo desse consumidor e dedica-se a maior parte de seus esforços nessa 

atividade específica. Além disso, essa aproximação direta fornece informações 
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estratégicas que podem ser úteis para todos os membros do canal, como por exemplo, 

identificar o comportamento de compra do consumidor no momento em que este está 

fazendo as escolhas de produtos para uso pessoal ou familiar. 

 

Venda pessoal no varejo 

 Segundo Levy e Weitz (2000), no varejo alguns tipos de comportamentos 

exigidos são considerados essenciais, tais como: 

 Conhecimento: Ter amplo conhecimento sobre as mercadorias vendidas, 

políticas e filosofias da organização, estratégias de vendas e processos 

administrativos de vendas; 

 Arte de Ouvir: Muito embora o ato de falar seja um componente importante do 

processo de vendas, monopolizar a conversa não é uma atitude sensata. Saber ouvir 

o cliente é tão importante quanto falar, pois somente assim o vendedor pode 

compreender as expectativas do cliente e melhor preparar sua argumentação; 

 Desenvolver ou aprimorar a habilidade de ouvir o cliente é, portanto, essencial 

para o bom desempenho da atividade; 

 Arte de saber fazer perguntas: Fazer perguntas pertinentes em momento 

adequado e de forma correta pode ser de extrema importância para gerar empatia no 

início da abordagem, identificar o perfilo do cliente e obter referências sobre suas 

expectativas; 

 Interpretação e Expressão: Essas duas habilidades são vitais para que o 

vendedor possa desenvolver sua atividade, pois envolve sua capacidade de captar 

adequadamente a mensagem emitida pelo cliente, bem como seu poder de 

convencimento.  

 

Vendas quando associada ao marketing 

 Dentre as várias definições de marketing, Las Casas (2001, pg. 26) cita que: 

"Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes 

às relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e 

considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas relações 

causam no bem-estar da sociedade".  
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 Se olharmos no dicionário Michaelis encontraremos: "Marketing é o conjunto 

de operações que envolvem a vida do produto, desde a planificação de sua produção 

até o momento que é adquirido pelo consumidor". 

 Entende-se então que o marketing não se preocupa apenas com a divulgação 

ou vendas, mas sim com todo o processo de desenvolvimento do produto, entrega ao 

consumidor final, impacto no ambiente e na sociedade. O marketing interliga todos os 

departamentos de uma empresa, desde a compra da matéria prima, o 

desenvolvimento, a venda, a satisfação e o pós-vendas. Como diria Peter Drucker: "O 

objetivo do Marketing é tornar a venda supérflua". Kotler (2000), define que a meta do 

Marketing é "Conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço se 

adapte a ele e se venda por si só". 

O varejo óptico no brasil 

 A importância do varejo no cenário econômico brasileiro vem sendo cada vez 

mais reconhecida e destacada. Além de gerador do maior número de empregos 

formais no País, o setor exibe, especialmente nos últimos quatro anos, números 

expressivos de crescimento e consistentes indicadores de modernização. 

 

Tabela 04 –  Volume de Vendas Varejo - Fonte: PMC 
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 Percebe-se através do quadro acima, que o mercado varejista tem uma posição 

importante dentro da economia nacional, e seu crescimento é constante. 

 

3.2. O MERCADO ÓPTICO BRASILEIRO 

 

 Uma pesquisa encomendada pela Abióptica revela dados importantes sobre o 

tamanho do setor e mostra um ramo óptico em franco crescimento, com cerca de 30 

mil pontos-de-venda e que quase dobrou de tamanho nos últimos quatro anos. 

Número de ópticas no Brasil: 26.129. Concentração por regiões:  

 Sul: 3.185  

 Sudeste: 12.774 

 Centro-Oeste: 2.032  

 Nordeste: 7.235  

 Norte: 903 

 Faturamento do Setor: R$ 15,9 bilhões 

 

 Mercado óptico crescerá 100% em cinco anos, aponta estudo. O mercado 

óptico brasileiro tem potencial de dobrar de tamanho até 2017, de acordo com um 

estudo realizado pela GS&MD, empresa especialista em varejo, marketing e 

distribuição. 

 O segmento poderá chegar em R$ 39,2 bilhões de faturamento em 2017. O 

levantamento foi patrocinado pela Associação Brasileira da Indústria Óptica 

(Abióptica). 

 Participaram do estudo 1.409 pessoas, entre consumidores, oftalmologistas e 

proprietários de ópticas e laboratórios das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto 

Alegre, Goiânia e Fortaleza. 

 De acordo com Cristiane Osso, sócia diretora da GS&MD Gouvea de Souza, o 

objetivo do estudo foi traçar o perfil do setor visto a partir da "ótica" dos consumidores 

finais e compreender quem são os usuários ou consumidores das diversas categorias 

dentro do setor, suas expectativas, percepções e hábitos, além de revelar tendências 

e necessidades do segmento. 

 Ainda em relação ao mercado, é possível verificar que a região Sudeste possui 

a maior concentração de consumo, com 58%, seguida pela Região Sul (16%), 

Nordeste (16%), Centro-oeste (7%) e Norte (3%). Por meio do estudo também é 
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possível visualizar o consumo de acordo com a classe social. Desta forma, temos as 

classes B e C como as maiores consumidoras, totalizando 87% do mercado. 

 Os artigos mais consumidos são armações de óculos (incluindo óculos de sol), 

com movimentação de R$ 13 bilhões ou 66% do total; lentes de óculos (com grau + 

lentes de sol) com R$ 3,3 bilhões ou 17%; seguido das lentes de contato com R$ 2,6 

bilhões (13,4%) e os acessórios, com 600 milhões (3%). 

 Para Bento Alcoforado, diretor presidente da Abióptica, a entidade cumpre mais 

um compromisso de criar instrumentos que possam orientar a atuação e investimentos 

dos seus associados e do mercado como um todo; além de visibilizar a dimensão e 

perspectivas do setor. 

 Outro ponto de destaque refere-se ao número de ópticas no país. A tendência 

é que o segmento se estabilize, porém nos últimos cinco anos o setor cresceu 11%. 

Além disso, os números revelam que 58% das ópticas estão concentradas no sudeste 

do Brasil. As outras regiões representam Sul (16,2); Nordeste (15,6%); Centro-oeste 

(6,7%) e Norte (3,4%). 

 Conquanto o número de pontos de vendas tenha evoluído apenas 11%, o setor 

acumulou um significativo crescimento no faturamento, de 90% - conclui Bento 

Alcoforado. 

 

Faturamento do setor óptico no Brasil  

 

 O setor óptico no Brasil vem crescendo e muito a cada ano segundo pesquisas 

feitas o aumento de turista estrangeiros e a população envelhecendo aumenta 

possibilidades de novos negócios e novos usuários de óculos.  

 Conforme entrevista feita com Bento Alcoforado, presidente da Associação 

Brasileira da Indústria Óptica (Abióptica), para o Jornal Folha de São Paulo em 

2013,existe uma grande parcela de brasileiros que necessita de correção visual, mas 

que ainda não utiliza óculos, potencializando ainda mais as oportunidades. “O setor 

óptico cresce este ano ao redor de 8%, ele tem crescido nos últimos cinco ao redor 

de 20%. Esse é um componente da questão econômica, mas a partir de 2015 a gente 

volta a um patamar de dois dígitos, 10%, e a partir de 2016 certamente voltaremos a 

crescer os 20%. Os interesses dos grandes players internacionais, a chegada de 

multinacionais, mostra o interesse do mundo pelo Brasil”. 



24 
 

 Já a Organização Mundial de Saúde (OMS), confirma que a metade da 

população mundial tem alguma necessidade de correção visual. Apenas no Brasil são 

mais de 100 milhões, considerando que apenas 36 milhões procuram amenizar o 

problema de visão (DCI, 2014). 

 Após essas informações Ronaldo Pereira, (presidente da Óticas Carol) 

acrescenta que o faturamento do mercado óptico brasileiro cresceu 89% em cinco 

anos. Um dos fatores que impulsionou esse crescimento é a quantidade cada vez 

maior de modelos à venda. No ano passado, foram vendidos 26 milhões de óculos em 

todo o país, tendo como destaque os óculos de proteção solar, com 15 milhões de 

unidades vendidas. Os de prescrição médica saíram em menor número: 11 milhões 

de unidades. Mas, com o passar dos anos, isso pode mudar. Suas grandes influencias 

de faturamento no brasil são: 

 Melhor situação econômica do País 

 Maior facilidade de crédito 

 Juros menores 

 Maior conscientização da população da necessidade do uso de óculos e 

lentes para correção visual. 

 Todas estas influencias potencializam o poder de compra dos brasileiros, 

proporcionando ao ramo óptico um amplo crescimento, e as empresas a possibilidade 

de novos investimentos alavancando assim seus faturamentos. 

 Segundo pesquisa com números atualizados (referentes a 2010). Realizada 

desta vez pela consultoria New Sense, a pesquisa "Avaliação do Mercado Óptico 

Brasileiro 2010" aponta o setor em franca expansão em todos os aspectos - do número 

de lojas e quantidade de produtos comercializados ao faturamento geral. Este último 

item (faturamento) resume bem a evolução do ramo, pois segundo a pesquisa o 

faturamento do mercado óptico brasileiro saltou de R$ 8,8 bilhões em 2006 para R$ 

15,9 bilhões em 2010, uma incrível taxa de crescimento acima dos 80%, bem além da 

inflação do período (15,4%). Comprovando assim que este segmento tende a crescer 

e a gerar bons lucros. 

 

Número de ópticas no Brasil 

 

 Conforme pesquisa realizada por meio de questionários enviados a fabricantes 

e importadores, distribuidores de produtos ópticos, laboratórios e varejistas do setor, 
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mostra a existência 30.750 pontos-de-venda qualificados de produtos ópticos no Brasil 

sendo que 85% deles, ou 26.129 lojas, tem como principal atividade a comercialização 

de óculos de grau. 

 Esses dados divulgado pela revista view na edição 113 mostram que das 26 

mil ópticas, 49% estão concentradas na Região Sudeste (SP/MG/RJ/ES). O número 

de lojas aumentou em todas as regiões do país, especialmente no centro-oeste (uma 

evolução de 23,4%). 

 Já as capitais reúnem quase um terço das ópticas no Brasil sendo que a 

concentração de população é nas capitais do país, ficando em 24%. As cidades com 

menos de 50 mil habitantes possuem uma relação superior estimando se mais de um 

terço em relação ao número total de ópticas. O gráfico mostra o número de ópticas e 

sua evolução por regiões nos anos de 2006 a 2010. 

 

Número de usuários de óculos no Brasil 

 

 Segundo a SOB (Sociedade Brasileira de Oftalmologia) o Brasil lidera o ranking 

da América Latina em número de deficientes visuais, com 91.060.000 deficientes.  

 Mesmo as pessoas que não tiveram problemas visuais, quando atingirem os 

40 anos de idade, necessitaram de óculos para perto chamado de vista cansada a 

Presbiopia. Representando 31,29% dos portadores de deficiência visual no Brasil, 

utilizando lentes de visão simples ou multifocal. 

 Esses dados fornecidos apontam que no norte do pais existem 16,127 de 

habitantes por loja e nas demais regiões os números são semelhantes. Comprovando 

assim a escassez de ponto de vendas na região norte do Brasil. 

 

Produtos mais consumidos no Brasil 

 

 Estudos revelam que a classe A é responsável por 10,9% do mercado, seguido 

pelas classes B (50%), C (37%) e D e E (2,1%). De acordo com Bento Alcoforado, 

presidente da Abióptica, um dos principais fatores de expansão do setor óptico está 

relacionado à chegada ao mercado da nova classe média. “Nos últimos anos cerca 

de 40 milhões de brasileiros passaram a ter acesso ao mercado consumidor nacional, 

especialmente pelo meio do aumento da renda e da ampliação da oferta de crédito”, 

explica o executivo.  



26 
 

 Hoje em dia, tanto os óculos de grau quanto os de sol se tornaram produtos 

sofisticados, tendo não apenas uma função auxiliar na saúde dos olhos como também 

ganharam status de objeto de luxo. A quantidade de modelos é enorme, assim como 

a variação de tipos de lentes e matéria prima, fator que impulsiona o crescimento do 

mercado. Segundo SEBRAE 2014 os produtos mais consumidos são: 

 66%armações de óculos (incluindo óculos de sol) 

 17%armações de óculos de lentes de óculos (com grau + lentes de sol) 

 14% de lentes de contato 

 3% acessórios 

 

3.3. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 Para entender o comportamento da compra de um óculos é necessário 

conhecer o consumidor no processo de compra  e  seus  fatores  de influência. 

Segundo  Kotler  (2000) “o  campo do  comportamento  do  consumidor estuda como 

pessoas, grupos e organizações selecionam, compram, usam e descartam artigos, 

serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e seus desejos”. 

 Roger Blackwell (2005), afirma que o comportamento do consumidor é uma 

ciência aplicada que se utiliza conhecimento de economia, psicologia, antropologia, 

sociologia, estatística, mercadologia e outras disciplinas. Essas referências servem de 

suporte para o conhecimento da cultura, valores, crenças, desejos e tudo aquilo que 

influencia na formação de sua personalidade e que, consequentemente, influenciarão 

em seus processos de decisão de compra. 

 Schiffman  eKanuk  (2000)  acrescentam  que  é  o  estudo  de  como  os  

indivíduos tomam  decisões  de  gastar  seus  recursos  disponíveis (tempo,  dinheiro,  

esforço)  em  itens relacionados  ao  consumo engloba  o  estudo  do  que  compram,  

quando  compram,  onde compram, com que frequência compram e com que 

frequência usam o que compram. 

 

Fatores que influenciam na hora da compra 

 Através de uma análise detalhada dos comportamentos dos consumidores, é 

possível avaliar qual o melhor método de estratégia para o lançamento de novos 
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produtos ou a melhor divulgação de serviços de uma empresa, para isso é importante 

criar um vínculo entre empresa e cliente, visando satisfazer a todos. 

 Para isso é importante estudar quais os fatores que influenciam no 

comportamento dos consumidores, para tornar visível a probabilidade de utilizar as 

mesmas para motivar, encantar e até fidelizar os clientes de forma a aumentar a 

lucratividade no orçamento empresarial e o ápice da satisfação por meio dos 

consumidores. 

 

Fator cultural 

 Os valores culturais são intensos, portanto, através de uma compreensão 

cultural podemos melhorar a eficácia das vendas e a ascensão de produtos ao 

mercado. 

 Na opinião de Kotler (1998), “os fatores culturais exercem a mais ampla 

influência sobre o comportamento do consumidor”. O autor Dias (2004) define a 

cultura como valores e crenças passados de geração a geração e que são as 

determinantes mais básicas das necessidades e do comportamento de uma pessoa. 

 Ainda segundo Charon (2000) as ideias que temos a respeito do mundo são 

aprendidas na nossa família, escola e em todo o nosso círculo de interação.  Os 

grupos alicerçam a nossa vida, é nele que nós apoiamos para  validar  aquilo  que 

acreditamos, testamos nossas ideias com os outros, aceitamos ideias das pessoas 

que  são  importantes para  nós.  O aprendizado da cultura  grava  em  nós a forma  

de ver o mundo que o grupo acredita verdadeira. 

 

Fator social 

 Determinados fatores como os grupos de referência, família, amigos, papéis 

sociais e status exercem alto grau de influência sobre as pessoas 

 Segundo Dias (2004) o comportamento do ser humano é baseado na 

aprendizagem propiciada pela interação social entre as pessoas. Além dos fatores 

culturais, o comportamento do consumidor é influenciado por fatores sociais como 

família, grupos de referência e posição social. 

 De acordo  com Mowen  e  Minor  (2003) as pessoas,  quando  entram para um 

grupo, agem de forma diferente de quando estão sozinhas.  
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 Para Kotler (1998) existem grupos primários (família, amigos, vizinhos, colegas 

de trabalho) e secundários (religiosos, profissionais, sindicatos). Os grupos primários 

são mais intensivos e informais ao passo que os grupos secundários não são muito 

intensos e tendem a serem mais formais.  

 Além disso, segundo  Mowen  e  Minor  (2003) existem  ainda  o  grupo  de 

aspiração que vem a ser o grupo ao qual a pessoa gostaria de pertencer e o grupo de 

dissociação que, ao contrário do anterior, é o grupo ao qual a pessoa quer evitar 

associação. 

 

Fatores pessoais 

 Cada consumidor reage de forma distinta sob estímulos idênticos. A estrutura 

do conhecimento opinião ou crença, acerca do ambiente e de si próprios, leva os 

consumidores a agir cada um de maneira desigual. Pessoas originárias da mesma 

subcultura, classe social e ocupação podem ter diferentes estilos de vida, portanto, 

tipos de consumos diferentes. 

 Segundo Kotler (2000), as decisões são influenciadas também por 

características pessoais, como idade e estágio de ciclo de vida, ocupação, 

circunstâncias econômicas, estilo de vida e personalidade (auto-imagem). A idade e 

estágio no ciclo de vida, conforme é apontado por Kotler (2000) é o momento quando 

os padrões de consumo são moldados de acordo com o ciclo de vida da família. Dando 

um exemplo sobre alimentos “elas consomem alimentos para bebês nos primeiros 

anos de vida, a maioria dos alimentos durante as fases de crescimento e maturidade, 

e dietas especiais nos últimos anos de vida”.  

 Porem segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), ocupação é o melhor 

indicador simples da classe social na maioria das pesquisas do consumidor. O 

consumo varia consideravelmente entre as ocupações. Operários gastam uma porção 

maior de sua renda em comida, enquanto gerentes e profissionais liberais gastam uma 

parte maior de sua renda em restaurantes, roupas e serviços financeiros. 

 

 Em relação ao estilo de vida Solomon (2002) afirma que o estilo de vida diz 

respeito às formas como os consumidores escolhem gastar seus recursos disponíveis 

(tempo e dinheiro), incluindo seus valores, gostos e preferências, refletidas em suas 

escolhas de consumo.  
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Fator psicológico 

 O entendimento do comportamento humano se faz através do diagnóstico de 

suas necessidades, um motivo é uma necessidade que é suficientemente importante 

para levar a pessoa a agir, a maneira como ela age é influenciada pela percepção que 

ela tem da situação. 

 Segundo Pinheiro et al (2004), o fator psicológico é quando o consumidor é 

visto de maneira isolada, tomando decisões de acordo com suas características 

psicológicas. Nos fatores psicológicos os principais fatores que influenciam nas 

escolhas de compra do consumidor são: motivação, percepção, aprendizagem e 

atitudes.  

 A motivação é definida por Samara e Morsch (2005) como uma força energética 

interna que orienta o indivíduo a satisfazer suas necessidades ou atingir suas metas. 

Ela é responsável pela intensidade, direção e persistência dos esforços de uma 

pessoa para alcançar uma determinada meta. Pinheiro et al (2004) acrescenta que a 

motivação é um estado de tensão psicológica que antecede e prepara o indivíduo para 

a ação. A motivação ocorre, geralmente, quando uma necessidade é despertada. 

Kotler (2000) complementa afirmando que um motivo é uma necessidade que é 

suficientemente importante para levar a pessoa a agir.  

 A percepção segundo Kotler (2000), “É o processo por meio do qual uma 

pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma 

imagem significativa do mundo”. Sternberg (2000) define a percepção como “Conjunto 

de processos psicológicos pelos quais as pessoas reconhecem, organizam, sintetizam 

e conferem significação às sensações recebidas por meio dos estímulos ambientais 

captados pelos órgãos dos sentidos”.  

 Para Schiffman e Kanuk (2000) a aprendizagem do consumidor pode ser 

considerada o processo pela qual os indivíduos adquirem o conhecimento e a 

experiência de compra e consumo que aplicam a um comportamento correlato futuro. 

Engel, Blackell e Miniard (2000) citam que a “Aprendizagem é o processo pelo qual a 

experiência leva a mudanças no conhecimento, atitudes e/ou comportamento”.  

 Para Schiffman e Kanuk (2000), “Atitudes são uma expressão dos sentimentos 

mais íntimos que refletem se uma pessoa está favorável ou desfavoravelmente 

inclinada para algum objeto”.  
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Técnicas de atendimento ao consumidor final 

 O atendimento ao público é uma atividade complexa em que interagem 

diversos elementos. Para melhorá-lo é preciso que se tenha uma visão global e 

integrada de todos os aspectos considerados relevantes, mesmo que, num 

determinado momento, se opte por acatar um ponto determinado.  

 Será demonstrado quais técnicas de atendimento são utilizadas para atender 

as necessidades e desejos do consumidor final. 

Para se fazer um bom atendimento necessitamos de muito mais que um simples 

sorriso no rosto e ser honesto. Isso são obrigações que devem ser cumpridas para se 

determinar o sucesso ou fracasso de um empresa.  

 Para se fazer um bom atendimento é necessário fazer uma análise descobrindo 

o que levou aquele cliente a ir até a óptica. Fazendo perguntas investigativas para 

detectar qual o melhor produto ou serviço a ser prestado. 

 Ainda, segundo Bee (2000), ele afirma que existem alguns pontos importantes, 

para os quais se deve estar atentos: 

 Clientes satisfeitos provocam menos estresse. São poucos os que, tendo que 

lidar com um cliente insatisfeito, não conhecem as pressões que tais situações 

causam;  

 Clientes satisfeitos tomam menos tempo. Lidar com queixas e problemas pode 

consumir muito tempo e eles sempre surgem quando está mais ocupado;  

 Clientes satisfeitos falam de sua satisfação a outras pessoas, o que amplia a 

boa reputação;  

 Clientes são seres humanos – é natural querer proporcionar um atendimento 

atencioso, prestativo e eficiente.  

 

 Wlaker (1991) afirma que através dos seus dez mandamentos atinge-se um 

bom atendimento, sendo eles: 

 Atenda bem todas as pessoas - supere uma eventual má impressão inicial que 

o cliente, por ventura, tenha causado: sorria! Seja cortês e paciente utilizando 

sempre o tratamento “senhor” e “senhora”.  

 Atenda de imediato - não deixe o Cliente esperando. Aja com rapidez. “Por 

favor, aguarde que vou atendê-lo(a) em seguida...” é uma maneira de pedir paciência 

ao cliente. Mas lembre-se: rapidez não é sinônimo de afobação e nervosismo.  
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 Dê atenção ao cliente - o cliente mais importante é aquele que precisa ser 

atendido naquele momento. É essencial que ele perceba isso. 

 Mostre boa vontade - o cliente precisa ver o interesse do vendedor em 

satisfazê-lo. Procurar entender como ele se sente e como ele gostaria de ser 

tratado.  

 Prestar orientação segura: primeiro é necessário identificar a necessidade do  

cliente e depois, de maneira segura, dar as devidas orientações. Se você não sabe 

como orientá-lo, é melhor buscar a solução com alguém que conheça o assunto.  

 Utilize vocabulário do cotidiano - devem ser utilizadas palavras de fácil 

entendimento sempre evitando as gírias. Evite também usar as siglas internas, 

que em si não digam nada. Fique certo de que o cliente entendeu suas 

orientações.  

 Não dê ordens - o cliente não gosta de ser mandado! Em vez de “entre na fila” 

diga, “por favor, aguarde na fila”.  

 Não discuta com o cliente - de que adianta ganhar a discussão e perder o  

cliente? Não encare as reclamações do cliente como uma crítica pessoal a você. Ouça 

o cliente irritado sem interrompê-lo. Se assim mesmo ele não se acalmar, encaminhe-

o ao gerente do setor competente.  

 Fale a verdade - trate o cliente sempre com honestidade. Mesmo não sendo  

agradável, é melhor assumir uma eventual falha do que dar ao cliente a impressão de 

que está escondendo informações ou omitindo problemas.  

 Crie e sugira soluções - busque, com sua equipe, soluções criativas para a 

melhoria do atendimento. Lembre-se: você é o ouvido da empresa.  

 

 O atendimento ao público não é apenas o simples ato de atender o cliente, está 

baseado na ação de escutar, tratar adequadamente e buscar soluções que satisfaçam 

as necessidades do mesmo, ou seja, é uma busca constante de compreender e 

solucionar os problemas de seus possíveis clientes.  

 Um mau atendimento pode ocasionar insatisfação e perda, o que contribui para 

gerar uma imagem negativa da empresa. Para superar esses obstáculos 

enfrentados ao longo do caminho é necessária a capacitação de funcionários a fim de 

melhor atender a todos os tipos de clientes de maneira eficiente e com a obtenção de 

resultados positivos que superem as expectativas destes 
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Clientes 

 A definição de clientes é um questionamento bastante abrangente, pois sua 

definição não se restringe a apenas o de consumidores de produtos e serviços, seu 

contexto é mais extenso, pois estes podem ser diferenciados de diversas formas 

desde clientes externos a internos. Os clientes são considerados um dos fatores mais 

importantes para as empresas, pois todas dependem deles para atingir o sucesso e 

manter sua existência.  

 O cliente é a pessoa que recebe os produtos resultantes de um processo, no 

intuito de satisfazer suas necessidades e de cuja aceitação depende a sobrevivência 

de quem os fornece (LOBOS, 1993). Mas para a empresa, não basta apenas 

conquistar novos clientes e sim tentar mantê-los. Segundo Kotler (2000), conseguir 

um novo cliente é de cinco a sete vezes mais caro do que manter os já existentes. 

Então, o esforço na retenção de clientes é, antes de tudo, um investimento que irá 

garantir aumento nas vendas e redução das despesas. Clientes fiéis possuem 

tendência a comprar por mais de um canal (telefone, loja, internet etc.) e tendem a 

consumir mais. Esses clientes reclamam quando têm uma experiência ruim porque 

querem ver seu problema resolvido, acreditam na empresa e querem melhorá-la. 

Já os clientes infiéis, por sua vez vão embora sem o menor remorso, e pior ainda, 

falam mal da empresa. Nas empresas, interage-se diariamente, com dois tipos de 

clientes:  

 Cliente externo é aquele que dá sentido a existência e a razão de ser da 

empresa. Toda empresa só se mantém no mercado se existirem clientes que 

necessitem de seus produtos e os busquem.  

 Cliente interno diz respeito ao corpo funcional, que envolve todos os que na 

empresa trabalham. Dentro dela, um colega sempre pode ser cliente de outro. 

 Cada cliente está disposto a pagar um determinado valor pelo serviço ou 

produto. Cabe ao atendente identifica-lo, bem como seus respectivos valores.  
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4. EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

 

4.1. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 07 – Loja Dova – Elaborado pelos Autores. 

  A Óptica Dova foi fundada em 2002, localizada na região do bairro 

Hauer/Curitiba por Dorvarcir Curti, mesmo com pouca experiência como empresário 

decidiu se aventurar no ramo óptico. Aproveitando de seu grande conhecimento e 

capacitação técnica “Dova” como é conhecido tinha como meta levar o que há de 

melhor no mercado, relacionado a saúde visual e moda para os seus clientes.  

Hoje já com 13 anos de mercado e 10 funcionários a óptica Dova vem 

Trabalhando com profissionais altamente qualificados e especializados, priorizando 

satisfazer e orientar cada cliente na hora da compra. Desenvolvendo assim um alto 

padrão de qualidade para os produtos e serviços, proporcionando aos clientes um 

ambiente agradável, atendimento personalizado, satisfação total e garantia de um 

serviço com alto grau de desempenho. 

 Óptica Dova procura sempre inovar, não só em aparelhos tecnológicos de 

última geração, mais também em sua logomarca, trazendo um conceito moderno, que 

traduz suas características e diferenciais. 
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 Logo abaixo encontra se a hierarquia da empresa com suas funções e tarefas. 

É a essa equipe que será feita uma assessoria.  

Dova
(Proprietário)

Pamela 
(Administrativo)

Victor 
(Financeiro)

Monica 
(Vendas)

Vanda 
(Vendas)

Gustavo 
(Vendas)

Rose
(Gerente de Vendas)

Mara
(Vendas)

Suzy 
(Marketing)

 

Figura 02 – Hierarquia atual da empresa 

 Fonte - Elaborado pelos autores – 2015 

 

Atualmente a óptica Dova desenvolve um trabalho precisoe com fácil 

entendimento, faz com que o consumidor saiba exatamente os benefícios por ele 

adquiridos. Provando como cada milímetro conta para um bom desempenho da lente 

e da armação escolhida, garantindo uma visão relaxada. Através de equipamentos 

com alta precisão o visioffice (equipamento que tira todas as medidas fisiológicas e 

comportamentais do seu cliente) e profissionais competentes a escolha se torna 

assertiva,atendendo a necessidade da prescrição médica. 

 Buscando novas tecnologias e usando a favor de seus clientes, desenvolvendo 

soluções as novas exigências como computadores, smartphones e qualquer meio de 

navegação e comunicação presente no cotidiano. Estes meios alteram a visão em 

varias distancias com rapidez e frequência, com isso a Óptica Dova auxilia na escolha 

da lente e armação correta para cada tipo de profissão e exigência feita pelo cliente. 

 Com tecnologia, ajustes precisos e com alto grau de personalização, nota-se 

que o clienteesta cada vez mais exigente a qualidade e frequentemente envolvidos 

com tendências e grifes. Com isso a óptica Dova se antecipa para evitar futuros 

descontentamentos, através de um mix variado por tamanhos, cores e materiais, com 
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marcas renomadas e armações leves e resistentes para atender todos os tipos de 

publico, ajudando a fatores muito relevantes como maior conforto no uso diário e mais 

fácil adaptação dos seus multifocais. 

 Como a preferência de compra dos usuários é a loja física e não on-line (loja 

virtual) a Óptica Dova tem como prioridade tornar a experiência de compra única, 

criando uma empatia com seus clientes. Tendo como o seu forte aliado a indicação, 

pois é através deste que as pessoas fazem as escolhas de sua óptica. 

A Óptica Dova abraça a ideia de conscientização do mal causado, sempre a 

favor da antipirataria vendendo óculos de sol apenas com comprovação do IMETRO 

sendo adepto a produtos com qualidade e 100 % legais.  

Fluxograma da área de vendas  

É uma ferramenta utilizada para facilitar o entendimento e a sequência das 

atividades descrevendo um processo através de símbolos, linhas e palavras. Ele 

possibilita apresentar graficamente as atitudes e a sequência de etapas que se 

combinam formatando um processo.  
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Abaixo, segue Fluxograma atual da loja, onde será descrito todo o processo do 

cliente na área de vendas desde a sua chegada à loja até sua saída: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 03 – Fluxograma da área de vendas 

Fonte - Elaborados pelos autores, 2015 
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Como mostra o fluxograma existem algumas falhas no processo, tais como: 

 Demora no atendimento (causando desconforto para os que estão 

aguardando); 

 Clientes que estão na espera de um conserto e não foi oferecido café, 

nem a atenção necessária para que não haja um constrangimento; 

 Inexistência de umpós venda eficaz e ligações nas datas comemorativas 

para fixação da marca e fidelização dos clientes. 

 

Com isso sera feito uma assessoria para melhorar estes procesos e 

resgatar novos cliente e ficadelizar os ja existentes.  

 

Princípios e definições da missão, visão e valores da Óptica Dova 

 

 Missão: Contribuir para a qualidade de vida dos nossos clientes através da 

assessoria técnica com foco na saúde visual, oferecendo-lhes soluções ópticas com 

excelente custo-benefício. 

 Visão: Ser referência em qualidade técnica, atendimento óptico especializado, 

gerando tanta satisfação aos nossos clientes que os mesmos sejam nossos melhores 

indicadores de negócio, ser a melhor Óptica do bairro Hauer. 

 Valores: Respeito, comprometimento, competência técnica, empatia, bom 

humor, união. 

 

Problemas e Gargalos 

 

Como mostra o fluxograma da area de vendas existem algumas falhas no 

processo não conseguindo atender por completo o objetivo da empresa, que é 

oferecer o maior grau de satisfação, fidelização e diferenciação no atendimento. Para 

tal serão aplicadas algumas melhorias neste procedimento para melhor atender. 

 Pela falha no processo barreiras foram detectadas para o alcance de metas e 

objetivos estabelecidos pela empresa, sendo assim, foi realizado um mapeamento dos 

processos e avaliado o desempenho de cada um dos vendedores, analisado 
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justamente a falha de desempenho que restringe a capacidade produtiva no 

atendimento. 

 Com isso, quando a empresa trata de métodos de gestão para a melhoria leva 

bastante em consideração este aspecto. Cortar mão-de-obra não é uma alternativa, 

já que os funcionários costumam possuir conhecimento técnico dos processos e das 

soluções para os problemas. 

 Conseguir negociações com fornecedores para ampliação de prazo e redução 

de custo é uma estratégia muito pertinente, já que uma pequena redução no preçodos 

produtos pode representar maior poder de mercado. 

 Negociar prazos com fornecedores ajuda a empresa a manter um melhor fluxo 

de caixa, já que a ampliação dos prazos implica em redução da necessidade de 

investimento em capital de giro.  

 A terceirização é uma alternativa muito eficaz na produção das lentes e 

armações sendo assim, negociar contratos de longo prazo com distribuidoras é a 

melhor alternativa para driblar os altos custos dos processos distributivos e de 

produção.  

4.2. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS 

 Visa estabelecer os regulamentos Internos de uma empresa é um resumo das 

regras que devem ser seguidas pelos funcionários dentro do ambiente de trabalho e 

tem força de lei apenas dentro da organização. O limite do regulamento esbarra na 

legislação vigente e na convenção coletiva de trabalho. 

Remuneração e benefícios 

 O salário de cada cargo é definido pelo setor administrativo e combinado no 

momento da contratação, sendo composto por: Fixo + Variável + Benefícios + 

Incentivos. 

 O Fixo é o salário-base que cada cargo recebe, incluindo 13º salário, férias, 

aumento coletivo ou individual. 

 A Variável corresponde ao programa de remuneração variável da área 

comercial, não se aplica às demais áreas da empresa. 

 Os Benefícios oferecidos pela Óptica Dova incluem assistência médica e 

odontológica, vale-transporte, vale-refeição e academia, além de descontos especiais 
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para compra de mercadorias da óptica pra colaboradores e familiares de primeiro 

grau.  

 A Óptica Dova reconhece como incentivos presentes oferecidos pela empresa 

em datas comemorativas, tais como Páscoa, Natal, dia das profissões (dia do 

profissional de administração, marketing, vigilante, vendas, doméstica, etc), 

aniversariantes, homenagem por tempo de casa e destaque em projetos e ações.  

 

Apresentação pessoal 

O uso do uniforme padroniza o atendimento e identifica a equipe perante os 

clientes, além de facilitar o dia-a-dia dos colaboradores. Para tanto o colaborador deve 

zelar pela limpeza e conservação do mesmo, usar sempre o uniforme de acordo com 

a orientação dada pela gerência, obedecendo a períodos de sazonalidade e eventos 

especiais.  

 Os uniformes são oferecidos pela empresa e são dados ao funcionário após o 

cumprimento do período de experiência. Não é aconselhado utilizar o uniforme fora 

da empresa ou fora do horário comercial. 

 O uso de maquiagem para as mulheres é obrigatório, bem como barba sempre 

feita para os homens. Incentivamos que o funcionário transmita cuidado pessoal e boa 

aparência para os clientes e fornecedores que estão presentes no dia a dia da 

empresa. Mulheres com cabelos longos devem prendê-los, e mulheres com cabelos 

curtos até os ombros podem usar soltos, porém em todos os casos é importante que 

o cabelo esteja sempre limpo e com boa aparência. 

 A linguagem corporal é tão importante quanto á linguagem falada. Faz parte de 

nossa cultura tratar todas as pessoas com cordialidade e sorriso no rosto, com tom de 

voz adequado, adotando uma postura amigável perante clientes e fornecedores.  

 

Horários, faltas e atestados 

 Todos os funcionários devem obedecer ao horário de funcionamento da 

empresa, sendo de segunda a sexta-feira das 9 às 18 horas e aos sábados das 9 às 

13 horas com intervalos para o almoço de 1 hora e intervalos para lanche no período 

da manhã e no período da tarde. Não são permitidos atrasos, exceto se as 

justificativas forem plausíveis e de bom caráter. Caso o colaborador necessite 

ausentar-se, deverá comunicar com antecedência mínima de 24 horas o supervisor 
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de seu setor. Caso a falta se dê por motivos de saúde, é fundamental que o 

colaborador apresente ao setor de recursos humanos, assim que retornar a empresa, 

o atestado proveniente do médico, justificando assim o motivo da falta. 

 

As competências essenciais da Óptica Dova 

Desenvolver talentos pessoais: Ampliar conhecimentos e desenvolver 

habilidades através de treinamentos, feedback e atividades práticas supervisionadas. 

 Competências de Negócios: Atuar no mercado óptico com legitimidade e 

respeito aos demais players. Sempre em busca de confiança e excelência em 

atendimento especializado. 

 Competência Técnica: Trabalhar com profissionais qualificados e 

comprometidos com os nossos objetivos em gerar qualidade de vida aos nossos 

clientes. 

 Competência Sociais: Sensibilidade social e mobilização para fazer a diferença 

na vida de pessoas que precisam dos nossos serviços, tanto nos fins lucrativos como 

para fins de caridade. 

 

Definições de metas 

 A definição das metas e divisão de indicadores para cada setor é realizada pelo 

setor administrativo a luz do planejamento estratégico da empresa. Este processo visa 

garantir que todos os colaboradores trabalhem em conjunto para atingir suas metas 

pessoais e da empresa. Haverá distinção entre as metas do setor administrativo e 

comercial, bem como a forma de remuneração entre os mesmos. A possibilidade de 

alteração das metas previamente decididas é aceita quando existe alteração 

estratégica da empresa perante mudança de mercado/cenário.  

 

Processos gerais 

 Os procedimentos operacionais são apresentados ao colaborador em seu 

primeiro dia de trabalho, e ficam disponíveis a todos os colaboradores caso existam 

dúvidas sobre algum processo interno. A Óptica Dova espera que todos os 

colaboradores respeitem rigorosamente os procedimentos já estabelecidos, a fim de 

gerar maior qualidade nos serviços prestados e padronização do ambiente e conduta 
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de trabalho de todos. Dessa forma a garantir o funcionamento da empresa perante 

clientes, colaboradores e fornecedores. 

 

Análise de risco 

A necessidade de constante mudança se faz necessário para que haja a 

adaptação do mercado, note que a prestação de serviço em ópticas vem 

apresentando a demanda de atendimento mais eficiente e com maior qualidade de 

produto. 

Mantendo-se desta forma perderá cada vez mais mercado a seus concorrentes 

e aos poucos reduzindo sua capacidade financeira. 

É necessário que a empresa esteja constantemente se preparando e se 

reciclando as possíveis mudanças do mercado não ficando na zona de conforto. A 

empresa precisa estar receptiva às mudanças que considere fundamentadas para seu 

negócio, fazendo uma adaptação alinhada entre todos os processos (internos e 

externos) da empresa. 

Hoje se deve levar em conta a complexidade e conectividade com o mundo 

atual, as avaliações e adequações constantes são necessárias para se manter entre 

as mais lembradas, considerando sempre a região onde esta inserida. Muitas vezes 

é preciso ser ousado e avançar com segurança para que as oportunidades apareçam, 

os riscos são os mais variados mais para se alcançar o sucesso são necessários.  

Analise de seleção de alternativa 

Existem algumas alternativas para que a empresa se torne mais competitiva: 

 Aumentar o número das lojas físicas: para que haja um fácil acesso, 

lembrança da marca(mind share) e assim conquistando novos clientes, 

permitindo penetração de mercado rápida, ocupações de pontos comerciais 

estratégicos; 

 Treinamento em vendas: para a capacitação e desenvolvimento de 

habilidades criando uma conexão maior com os clientes, técnicas que 

aprofundem a autoconfiança, a capacidade de comunicação, o 

desenvolvimento de liderança entre outras características extremamente 

importantes no processo de venda; 
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 Divulgação em massa da loja: estratégia usada para se comunicar com o 

publico, mostrar seus produtos e serviços, para que as pessoas conheçam e 

consumam a marca dentro da cidade ou bairro atingindo vários nichos, através 

de redes sociais, radio, televisores, outdoor,despertando assim o interesse dos 

usuários e chamar atenção de sua marca.  

 

4.3. DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA 

 

Escolha e estratégias 

O projeto foi elaborado por meio de técnicas administrativas de análise do 

ambiente interno e externo, das ameaças e oportunidades, dos seus pontos fortes e 

fracos, que possibilita a óptica Dova estabelecer um rumo, buscando um nível de 

otimização no relacionamento entre a empresa e consumidor. Formalizado para 

produzir e articular resultados, na forma de integração simultânea entre decisões e 

ações. 

A metodologia predefinida contemplou as variantes qualitativa e quantitativa, 

as atividades elaboradas de preparação, definição, realização preliminar e realização 

final. Na segunda faseserá elaborado um estudo de caso onde verificamos sobre a 

viabilidade de executar o modelo proposto. Analisando atecnologia da informação, 

sistemas de informação e do conhecimento, pessoas ou recursos humanos e contexto 

organizacional. 

Uma analise preliminar do projeto será feita para a constituição da equipe 

multidisciplinar e suas competências. Definindo a metodologia, capacitando a equipe 

de trabalho, estabelecendo e distribuindo as atividades.  

Se dividindo em duas equipes: a primeira composta por todos os diretores e 

gerentes e a segunda pelos colaboradores (vendedores). Foram elaborados três 

encontros de capacitação e trabalho em ambiente externo, envolvendo todos. 

Redefinimos as políticas de gestão, operação, aquisição e legalização dos 

componentes,planejando a forma de copiar dados e esquema de backup dos 

componentes da empresa. 

Identificamos e descrevemos as funções ou cargos existentes, será descrito o 

perfil do profissional, dos valores humanos, suas competências e habilidades, o RH 

será envolvido no projeto na organização e reestruturação organizacional. 
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Dados Demográficos  

 A regional Boqueirão onde a Ótica Dova se localiza tem uma população de 

197.346 habitantes. A sua pirâmide etária apresenta um estreitamento na base 

indicando uma tendência na diminuição percentual de crianças e jovens. A 

população mais jovem representa 47,06% da população total, sendo composta por 

41.297 crianças (0 a 14 anos) e 51.601 jovens (entre 15 a 29 anos). A população 

idosa (acima de 64 anos) é de 13.358 habitantes. Apesar de representar apenas 

6,67%, essa faixa etária aumentou em números absolutos cerca de 55% no período 

de 2000 a 2010. 

 

Gráfico 01 - Fonte: IBGE, 2010. 

 Isso mostra que a Óptica deve ter uma preocupação em apresentar 

novidades, pelo fato da maioria da população ao redor da Óptica ser jovem, e 

também acompanhar essa tendência de população idosa, que necessita de produtos 

e atendimento diferenciado. 
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Rendimento Médio 

 Em 2010, o rendimento médio nos domicílios particulares permanentes na 

Regional Boqueirão foi de R$ 2.836,90, 24,8% abaixo de rendimento médio obtido 

pelo Município de Curitiba, que foi de R$ 3.774,19. 

 

Gráfico 02 - Fonte: IBGE, 2010. 

 O Hauer se destaca como melhor renda média da Região, isso mostra que a 

maioria das pessoas da Região é de classe média, a Óptica tem sua estratégia 

voltada para esse público. 
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Localização da Óptica Dova 

 Figura 04 – Localização Óptica Dova – Fonte: Google Maps 

 Na tabela a seguir, observamos que o Bairro Boqueirão concentra 42,73% do 

total dos estabelecimentos da regional. Porém o Bairro Hauer, com 10 

estabelecimentos por hectare, tem a maior concentração e o Bairro Alto Boqueirão 

com dois estabelecimentos por hectare, a menor concentração. 

 

 

Tabela 05 – Fonte SMF, 2011. 
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Analise de dados de publico alvo 2014-2015 

 

Conforme dados fornecidos internamente seus clientes são em maior parte, 

pessoas de meia idade ( acima de 40 anos), de classe C (r$ 2,500 -7,500) usuários 

de óculos multifocal, que valorizam marcas tanto de lentes quanto das armações, 

valorizam serviço de qualidade observando o custo benéfico da compra, 

considerando que são profissionais estáveis e podem pagar por mais comodidade e 

confiança. O segundo maior publico seriam os filhos que acompanham os pais na 

compra de seus óculos, sendo ainda dependentes da renda dos pais. Será a esse 

publico dada maior atenção pois é o publico alvo da Òptica Dova. 

 Em 2012 teve uma grande ascensão da classe c no Brasil, pessoas que antes 

faziam parte da classe D mais aumentaram suas rendas e hoje  estão aceitando 

comprar produtos de maior valor agregado e valorizando um ambiente mais 

sofisticados, entretanto continuam parcelando suas compras. A decisão de compra 

dos óculos, em sua maioria, é feita pela mulher. Este perfil vai mais ao medico 

oftalmologista e influencia a ida dos outros membros da família a ir também. 

 O momento de identificação da necessidade é percebido na maioria das 

vezes quando a dificuldade na leitura, oque caracteriza a presbiopia. A partir deste 

momento é indicado que o paciente vá ao Oftalmologista todos os anos. Outra forma 

comum de identificar a necessidade dos óculos é quando o cliente vai renovar a 

carteira de motorista. Para as crianças a necessidade é identificada nas escolas 

através dos professores. 

Que tipo de mídia influencia:Este público esta habituadaàs mídias tradicionais 

como revistas, jornais, radio, televisão, outdoor, mala direta, indicação dos amigos, 

médicos e professores. 

Por onde anda:Seu meio de locomoção geralmente é o carro, pois assim aceitam 

vir de outros bairros para comprar na Optica Dova. 

Tipo de experiência:Esperam por uma experiência de compra diferenciada, com 

apelo emocional, vindos do carisma das vendedoras e experiência técnica sobre os 

produtos e moda. 

Grupo de influencia: Filhos, amigos, Família. 

Frequência de Compra:Anual. Geralmente vai comprar com tempo,  para escolher 

a armação e para uma orientação quanto as lentes mais adequadas. Ficam em 

média 30 minutos na loja. 
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Sazonalidade:Se fortalece em períodos pós volta às aulas, inicio do verão e em 

datas festivas – natal, dia dos pais etc. 

O que os faz fechar a compra: Confiança no vendedor e instituição. Qualidade do 

produto e marca. Preço aliado aos benefícios identificados na hora da venda. 

Ameaças:Evolução da cirurgia corretiva, e maior aceitação por parte do consumidor.  

Oportunidade: Pela população no Brasil estar envelhecendo, utilização de 

aparelhos eletrônicos, conscientização da importância de proteger os olhos e apelo 

fashion em alta. 

 

Plano de ação 5w2h 

 Abaixo usaremos um ferramenta chamada de 5w2h  para elucidar o plano de 

ação da Óptica Dova, sendo uma referência as palavras em inglês What, Why, Where, 

When, Who para 5w e How e Howmuch o 2h. 

 Utilizada para a elaboração de um plano de ação. Definindo a atividades a 

serem feitas. 

 

O que será feito 

 Será feito questionários com os funcionários, para detectar o perfil de cada um 

e suas dificuldades, estabelecendo assim treinamentos direcionados podendo ser 

motivacional, dinâmico etc.. Para busca continua da qualidade total. 

 E para lembrança da marca “Óptica Dova” será feito constantes divulgações na 

região através de outdoor, panfletagem, propagandas direcionadas a datas 

comemorativas, promovendo alguns produtos e fazendo algumas promoções de 

solares e armações. 

 E para os clientes personalite (antigos), promoveremos descontos 

diferenciados de acordo com a quantia de indicações feita. 

Porque faremos 

 Como o mercado óptico está em constante expansão e o número de lojas 

cada vez maior, usaremos todos os recursos necessários para fidelização e resgate 

de novos clientes. 
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Onde faremos 

 Faremos treinamentos na loja em todos os departamentos para atingir um 

padrão de atendimento e qualidade. E nas proximidades faremos campanhas com 

marketing para fixarmos a marca na região. 

Quando 

 Este projeto será iniciado em 10-01-2016, seus treinamentos serão feitos de 

15 em 15 dias e suas divulgações serão feitas regularmente. 

Quem Fará 

 Thiago, Rodrigo serão responsáveis pela parte de divulgação, Ricardo, 

Monica e Paulo serão responsáveis pelos treinamentos. 

Como 

 Faremos monitoramentos quinzenais para detectar o grau de aceitação dos 

funcionários e quais suas melhorias. E uma pesquisa interna com os cliente de 

forma sutil para saber qual o meio que levou até a loja, podendo assim mensurar 

quais os meio que realmente surtiram efeito. 

Quanto 

             O orçamento anual de marketing vai ser R$30.000, com objetivo de aumentar 

as vendas em 15%. Este gastos são referente a investimos feitos em outdoor, 

premiações, plano de marketing, panfletos, mídia digital e treinamento em vendas. 
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Fluxograma sugerido para área de vendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 05 – Fluxograma da área comercial  

Fonte - Elaborado pelos autores de 2015 
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Nota-se que é possível realizar aperfeiçoamentos no fluxograma atual, 

primeiramente o vendedor que visualizar um cliente observando a vitrine deve sair do 

seu local e ir até o mesmo oferecendo-se para ajuda-lo. 

Atender o cliente mesmo sem o cadastro e realizar o cadastro somente após a 

decisão da compra do cliente, pois assim não gera desconforto para o cliente, que 

muitas vezes tem pressa no atendimento. 

Oferecer uma agua ou café para o cliente enquanto aguarda algum 

procedimento e entrar em contato com o mesmo para realizar o pós-venda verificando 

se ele está satisfeito. 

Análise de risco e viabilidade 

Como a empresa não possui nenhum plano de ação definido corre o risco de 

se tornar obsoleta em relação aos seus concorrentes, no que diz respeito a 

determinadas modernizações. Fazer um aperfeiçoamento em seu sistema de 

software, certamente fornecera a organização mais informações de seus clientes 

possibilitando um atendimento personalizado. 

Será utilizado como ferramenta de marketing interno um processo dinâmico, 

sistémico, participativo e contínuo para a determinação dos objetivos, estratégias e 

ações da empresa, uma ferramenta que concilia a estratégia com a realidade, 

devendo ser constantemente atualizado com o objetivo de auxiliar os funcionários e 

permitir aos proprietários tomarempossíveis decisões. 

Assim criara um diferencial para conquistar os clientes novos e os já 

existentes,com riscos remotos e investimentobaixo, sendo assim o retorno mesmo 

que baixo cobrirá os custos facilmente. 

Com essa ação espera-se criar um forte diferencial perante a concorrência, 

conquistando e fidelizando cada vez mais clientes, que contentes com nossos 

produtos e serviços serão o nosso melhor meio de divulgação. 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Indicadores de desempenho 

O projeto será acompanhado semanalmente, primeiramente será analisado o 

desempenho de vendas de cada vendedor no pós venda e no sistema, para avaliar 

se o marketing está dando retorno, ao fazer o cadastro do cliente será perguntado aos 

clientes como ficou sabendo da loja. 

Os meios que serão utilizados para esta mensuração serão: 

 Plano de carreira 

 Premiações 

 Plano de marketing 

 Panfletos 

 Outdoor 

 Mídia digital 

 Treinamento em vendas 

Depois será avaliado se os funcionários continuam motivados com as 

premiações e se os treinamentos ainda estão surtindo efeito positivo na equipe. 

 

4.4. PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

 O primeiro passo é conhecer a realidade no ambiente de vendas da equipe. 

Quais as dificuldades que as vendedoras enfrentam no dia-a-dia? O que a empresa 

pode proporcionar a cada uma delas para melhorar as vendas?  

 O segundo passo é desenvolver uma análise para identificar o potencial de 

vendas, individual e da equipe. Uma vez levantadas essas informações, será feito uma 

nova análise para identificar falhas e aprimorar os pontos fortes do atendimento de 

forma geral, e assim definir um plano de treinamento para cada vendedora, 

individualmente, ou seja, se uma vendedora tem uma excelente abordagem mas tem 

dificuldades no fechamento da venda, o treinamento se concentrará em dar a essa 

vendedora mais firmeza no que tange a finalização. 

 De uma forma geral, o treinamento se concentrará em oferecer as vendedoras 

melhorias na abordagem, desenvolvimento, fechamento, retenção e pós vendas. 
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 Abordagem: Qual a melhor forma de se abordar um cliente que chega até a 

loja? Como fazer, com que todos, ou uma grande parte dos clientes, que mesmo 

olhando a vitrine, se sintam confortáveis em entrar e conhecer os produtos de 

interesse? 

 Desenvolvimento: Após o cliente demonstrar interesse em conhecer os 

produtos, como dar continuidade a esse atendimento, objetivando o fechamento da 

venda, mesmo não tendo o preço como atributo principal? Como valorizar e saber 

passar ao cliente os benefícios do produto a ponto do cliente deixar o preço como uma 

informação irrelevante? 

 Fechamento: Como oferecer ao cliente as condições de pagamento favoráveis 

ao cliente e à organização? 

 Retenção: Como fazer com que esse cliente retorne à Óptica, não somente 

quando precisar, mas também indicar aos seus conhecidos os produtos e serviços 

ofertados pela Dova?  

 Pós Vendas:Como oferecer aos clientes uma atenção após a compra? Como 

lembra-los de fazer a troca de seus óculos após um determinado tempo, de uma forma 

diferenciada, sem passar a ideia de que a vendedora só quer vender? 

Será imprescindível a participação ativa do gerente de vendas, pois caberá a 

ele a função de passar as coordenadas do treinamento à equipe de vendas, como 

também informar as metas propostas, premiações, comissões, etc.  

Durante todo o tempo em que o processo de treinamento estiver sendo 

desenvolvido, frequentes reuniões serão realizadas, pois como o objetivo é 

proporcionar melhorias, torna-se necessário analisar os resultados, dando o 

“feedback” às vendedoras sobre a evolução no atendimento e no que será necessário 

melhorar para atingir os objetivos da organização e assim minimizando os riscos e 

perdas de possíveis clientes. 

Uma pesquisa qualitativa será feita para estudar o relacionamento,a motivação 

e comportamento de um grupo ou individuo, entendendo a percepção do cliente 

quanto aos produtos, analisando o modo de trabalho da concorrência, indicando as 

melhores ações para uma campanha de marketing, para tomar decisões mais 

assertivas. 
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Plano de comunicação: Interna  

Nocontexto da comunicação interna, veículos oficiais dão maior credibilidade à 

mensagem e o desenvolvimento de canais de informação com a equipe ira 

proporcionar maior transparência e formalizações para possíveis feedbacks. 

Folders autoexplicativos de fácil entendimento com Informações rápidas e 

precisas serão distribuídos para que todos tenham acesso e conhecimento aos novos 

métodos e normas, juntamente com reuniões feitas para esclarecer duvidas que 

surjam. Tornando a comunicação interna eficiente apresentando aos colaboradores 

as principais ações e projetos. 

Informando em primeira mão o posicionamento, as políticas e novidades da 

empresa gerara o engajamento da equipe, que se sentira ainda mais integrante do 

negócio, vestindo a camisa de forma a dar o seu melhor. 

Por meio de ações de comunicação interna, a instituição conhece e reconhece 

os colaboradores que mais se destacam em determinadas áreas. Estabelecendo 

premiações, promoções, mensagens de boas-vindas a novos colaboradores e dando 

depoimentos das melhoras obtidas inspiram e incentivam os demais membros da 

equipe. 

Quanto mais bem informada for a equipe sobre as principais ações, objetivos e 

estratégias, mais motivados ficarão no desempenho de suas tarefas e mais forças 

serão somadas para a superação desses objetivos. 

Uma das premissas de qualquer ação comunicativa é a interação, e mais que 

levar informação aos colaboradores a comunicação interna possibilita um feedback 

da equipe, que, por sua vez, auxilia no direcionamento de outras ações no futuro. 

Quanto mais efetiva e dinâmica a comunicação interna, menos impacto 

negativo haverá em casos de crises que, inclusive podem ocorrer. A troca de 

informação não se dá apenas no âmbito colaborador-empresa. A comunicação interna 

contribui para ampliar as relações interpessoais, criando um clima de cooperação e 

interatividade. 
 

 

http://www.racecomunicacao.com.br/blog/quando-eu-preciso-de-comunicacao-interna-3/
http://www.racecomunicacao.com.br/blog/o-que-e-gerenciamento-de-crise/
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Plano de comunicação 

Paraminimizar a rotatividade dos vendedores a assessoria ira implementar o 

plano de carreira, premiações e um programa de fidelidade com descontos: 

Plano de carreira vendedores 

Funcionário novo é contratado como Trainee, não possui metas e tem um 

salário inicial de R$800,00, após a experiência é admitido como vendedor Junior. tem 

um salário de R$1.000,00 e meta de R$25.000,00, com no mínimo um ano de 

experiência pode ser promovido para vendedor Sênior que tem salário de R$1.200,00 

e meta de R$30.000,00. 

Após demonstrar certa experiência e comprometimento com a empresa pode 

ser promovido a vendedor Pleno que tem salário de R$1.500,00 e meta de 

R$33.000,00, lembrando que todos os vendedores são comissionados. 

Premiações: 

O vendedor que bater a meta mensal irá receber R$100,00 e se bater 110% da 

meta ganha R$50,00 o vendedor que alcançar a maior porcentagem acima de sua 

meta ganhará mais R$150,00. 

O melhor vendedor do semestre ganhará R$500,00 e será avaliado por 

porcentagem de vendas segundo sua meta, e por ter menos faltas e atrasos. 

No programa de fidelidade, teremos um cadastro do cliente e a cada um real em 

compra ele ganha um ponto, ou a cada pessoa que ele indicar ele ganhará a 

pontuação da primeira compra do mesmo, podendo acumular pontos em seu cadastro 

e a cada mil pontos ele ganha R$100,00 em desconto. 

Aplicação do Treinamento 

 Como um diferencial competitivo, a equipe de vendas da Óptica Dova estará 

passando por um processo de treinamento, que a princípio, terá como objetivo 

oferecer ferramentas às vendedoras, proporcionando aos clientes um atendimento 

inovador e personalizado, tornando esse atendimento uma marca registrada da 

empresa. 
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 Esse treinamento deverá ser aplicado não somente à equipe de vendas, mas 

também à alta administração, tonando-se o DNA da empresa como uma melhoria 

contínua no atendimento. 

 O tempo estimado de treinamento é de três meses, e a divulgações serão 

mensuradas através de pesquisas internas, feitas de forma sutil aos seus clientes com 

perguntas direcionadas: 

 Como o cliente conheceu a loja? (Para saber quais meios surtiram mais efeitos) 

 Como foi o atendimento? (para saber quais mudanças podem ser feitas) 

 O que levou o cliente a efetuar a compra? (Para saber o que nos diferencia 

pelos olhos do consumidor) 

 Auxiliando na escolha dos meios que realmente darão resultado, filtrando onde 

será ou deixará de ser feito as divulgações, para que seja feito um investimento 

consciente e satisfatório. 

 Utilizando como base para o treinamento o ciclo PDCA desenvolvido para obter 

controle e melhoria no atendimento, buscará levantar as seguintes questões: 

 Identificar os principais problemas no atendimento, reconhecendo sua 

importância; 

 Observar as características específicas do problema com uma visão ampla e 

sob vários pontos de vistas (no caso do ponto de vista individual de cada 

vendedora); 

 Analisando a ponto de descobrir as principais causas dos problemas 

levantados; 

 Definir um plano de ação (5W 2H), bloqueando as causas fundamentais; 

 Com a ajuda de gráficos de controle, verificar se o bloqueio foi efetivo; 

 Definir padrões preventivos contra o reaparecimento do problema; 

 Recapitular o processo de solução do problema para trabalho futuro. 

 

 

 

 



56 
 

Avaliação de orçamentos 

Nosso orçamento anual de marketing vai ser R$30.000, com objetivo de 

aumentar as vendas em 15%, fortalecer a marca e aumentar a lealdade dos clientes. 

Ele deve ser distribuído da seguinte maneira. 

 

Mídia Custo Tx Retorno (Média) Investir 

Panfleto 
R$650 Cinco Mil Panfletos 

Entregues 
1% 10% 

Outdoor R$600 por Outdoor 1% 20% 

Rádio 
R$600- Quatro anúncios de 

trinta segundos 
1% 20% 

E-mail Marketing R$50 - Dez mil disparos 1% 2,50% 

Facebook R$0,10 por clique 2% 27,50% 

Google R$0,30 por clique 10% 20% 

Tabela 06 – Orçamento - Fonte: Produzido pela equipe, 2015 

 

É importante no começo da estratégia distribuir de forma equilibrada o 

orçamento de Marketing, porque numa primeira ação não se sabe ainda qual mídia 

vai apresentar o melhor resultado, com o tempo a tendência é reduzir o número de 

mídias e aumentar o investimento nas mídias com maior retorno. 
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5. CONTROLE 

 

Para controlar as atividades que serão executas da na Óptica Dova utilizaremos 

o Ciclo PDCA, que é um ciclo de melhoria continua, todas as ações propostas nesse 

plano de assessoria serão executadas, comparadas para ver se atingiu os resultados 

esperados, depois será padronizado o que funcionou e removido ou alterado o que 

não funcionou, para que se inicie um novo ciclo mais inteligente e otimizado para 

resultado. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 06 –  Ciclo PDCA 

                                                  Fonte: Site www.google.com.br 2015 

Planejamento 

O problema da Óptica Dova é o baixo crescimento da empresa, seu mercado 

altamente competitivo devido as grandes redes e devido as mudanças tecnológicas 

do modo de comprar, como a internet, por exemplo, afetam o desempenho das suas 

vendas. 

 O plano para a empresa vender mais é valorizar sua presença no bairro através 

de ações de Marketing, realçando também seu posicionamento que é “Ser a melhor 

óptica do bairro Hauer” e incentivando as pessoas a comprarem na Dova, que é mais 

seguro e interessante que comprar por grandes redes ou pela internet. 

http://www.google.com.br/
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 Também será feito treinamento aos vendedores, reuniões periódicas, plano de 

carreira e ações para motiva-los como premiações, por exemplo, quando atingido a 

meta. 

 Outra ação é melhorar os processos de atendimento da empresa, com objetivo 

de atender de forma mais rápida e inteligente. 

Execução 

Nesta fase é executado tudo o que foi planejado, da maneira mais precisa e 

pontual, também serão coletados os dados que serão utilizados na fase seguinte, 

entre eles estão a taxa de retorno de cada mídia, pra esse dado em especifico é 

fundamental que o vendedor identifique e registre qual mídia fez o cliente ir até a loja, 

também será coletado a quantidade vendida de cada vendedor e taxa de rotatividade 

dos vendedores, na parte de processos, será medido o grau de satisfação dos 

clientes. 

Checagem 

 Aqui é onde será comparado o resultado obtido com o que se esperava 

alcançar, utilizando-sede gráficos no Excel para evidenciar os indicadores, deve ficar 

conforme exemplos: 

Taxa de retorno de cada mídia (ROI) 

 

Gráfico 03 – Elaborado pelos autores 2015 

  

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Panfleto Outdoor Rádio E-mail
Marketing

Facebook Google

Tx Retorno (Média)



59 
 

Esse indicador serve para saber qual ação de Marketing está apresentando 

mais resultado, por exemplo, de cada mil pessoas impactadas pela publicidade no 

Google, 100 vão até a loja. 

Quantidade de vendas por vendedor 

 

Gráfico 04 – Elaborado pelos autores 2015 

 O indicador de vendas serve para saber o resultado de cada vendedor em 

determinado período, essa informação é fundamental para auxiliar o gestor na tomada 

de decisão. 

Satisfação do cliente 

 

Gráfico 05 – Elaborado pelos autores 2015 
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 Avaliação de atendimento é o indicador mais importante, porque se trata do 

resultado final, se a empresa está cumprindo seu objetivo que é atender as 

necessidades e desejos dos seus clientes. 

 Também será analisado a taxa de rotatividade da empresa e taxa de vendas 

anual, semanal e diária. Outras métricas e indicadores podem ser criados conforme a 

necessidade da Dova. 

Correções 

Na última etapa do PDCA serão feitas as correções e adequações necessárias, 

para que se padronize o que deu certo e elimine ou altere o que não deu, nessa parte 

já saberemos quais as mídias estão apresentando melhores resultados nas vendas e 

quais não estão, com isso na próxima execução será destinado mais recursos para 

as mídias com maior taxa de retorno, menos recursos para as que apresentarem 

baixos resultados e deixar de utilizar as que não derem resultados. 

 Os resultados da análise de vendas será comunicado nas reuniões periódicas, 

para os vendedores que estiverem abaixo da meta, o gestor deve procurar entender 

o que está acontecendo e ajudar esse vendedor a superar suas deficiências, ou caso 

não seja possível demitir esse colaborador ou realocar dentro da empresa. Se a 

maioria estiver abaixo do esperado deve-se rever as metas da empresa pra ver se 

está dentro da realidade. 

 Em relação ao grau de satisfação do consumidor, se os níveis de satisfação 

estiverem baixo, deve ser revisto o processo de atendimento e treinamento dos 

colaboradores, caso o problema seja um colaborador especifico, o gestor deve 

procurar entender o que está acontecendo com esse colaborador, com objetivo de 

sanar suas deficiências, caso não seja possível, deve demitir ou realocar o 

colaborador na empresa. 
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6. PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

Este plano é um meio de garantir a continuidade dos processos de uma 

organização, com o mínimo de prejuízos possíveis e para tentar gerar melhores 

resultados. Deve ser criado e transmitido para as equipes responsáveis de acordo 

com as estratégias colocadas no plano de ação, será colocado em prática caso o 

primeiro plano não obtenha resultados satisfatórios, havendo um estudo de quais 

principais pontos falhos, e tentar suprir essas falhas com o plano abaixo. 

 

 Premiações: Com a possibilidade da desmotivação dos vendedores pelas 

diversas premiações com valores baixos, será proposto somente uma premiação por 

semestre, porem com o valor de R$1.000,00, buscando maior desempenho dos 

vendedores e o premiado será aquele que manteve a maior porcentagem de vendas 

após ter ultrapassado sua meta no semestre. 

 

 Marketing: Para obter um retorno melhor pediremos auxílio aos funcionários na 

ajuda da divulgação, compartilhando promoções da loja, no seu Facebook particular, 

e criando promoções especiais para seus amigos e parentes. Fazer promoções 

relâmpagos no Facebook, para atrair clientes até a loja, e sortear brindes para clientes 

que curtirem a página da loja no Facebook. 

Uma vez por mês fazer um evento diferente na loja como dia KIDS, ou dia do café da 

manhã da DOVA. 

 

 Treinamento: Possivelmente os treinamentos fiquem maçantes e ocupem 

muito o tempo dos vendedores, sendo assim substituiremos por apostilas que deverão 

ser entregues todo mês e após 30 dias da entrega será realizado uma avaliação para 

averiguar os conhecimentos dos vendedores sobre a mesma.  

 

 Ampliação: Será aberto um quiosque da Dova no Shopping Cidade, com vários 

diferencias, de produtos e marcas e oferecendo todos os serviços que ocorrem na 

própria loja como por exemplo reparo de óculos. 
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Conclusão 

 Conclui-se que com a assessoria prestada à Óptica Dova, a equipe de vendas 

terá mais autonomia para desenvolver um atendimento personalizado, oferecendo a 

cada cliente produtos de qualidade que visam atender suas necessidades oferecendo 

as melhores opções em óculos de grau e sol. Com um conhecimento aprofundado do 

perfil desse consumidor, detectando suas reais necessidades e preferências, será 

possível oferecer um diferencial destacado pelo atendimento prestado, alcançando 

assim, os objetivos propostos pela organização no que diz respeito ao aumento das 

vendas com maior rentabilidade. 
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           Anexo 01 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PLÁGIO 

 Nós, alunos do curso superior de graduação em Tecnologia em 

_______________________ , abaixo relacionados, da ESIC - Business & Marketing School, 

mantida pela Associação Dehoniana Brasil Meridional – ADBM, doravante denominada 

INSTITUIÇÃO,  declaramos para os devidos fins e a quem possa interessar, que o Trabalho 

de Projeto Integrador, por nós elaborado, cujo tema é _______________________, atende 

as Normas Técnicas e Cientificas exigidas na elaboração de textos e ao Regulamento para 

Elaboração de Trabalhos da INSTITUIÇÃO. As citações e paráfrases dos autores estão 

indicadas e apresentam a origem da ideia do autor com as respectivas obras e anos de 

publicação. Caso não apresentem estas indicações, ou seja, caracterize crime de plágio, 

estamos cientes das implicações legais decorrentes deste documento. 

 O Código Penal em vigor, no título que trata dos crimes contra a propriedade 

intelectual, dispõe sobre o crime de violação de direito autoral – artigo 184 – que traz o 

seguinte teor: Violar direito autoral: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou 

multa. Seus parágrafos 1º e 2º consignam, respectivamente:  

§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, por qualquer meio, 
com o intuito de lucro, de obra intelectual, no todo ou em parte, sem 
autorização expressa do autor ou de quem o represente, (...): Pena – 
expressa do autor ou de quem o represente, (...): Pena – reclusão de 1 (um) 
a 4 (quatro) anos, e multa, (...).  
§ 2º Na mesma pena do § anterior incorre quem vende, expõe a venda, aluga, 
introduz no Pais, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em depósito, com o 
intuito de lucro original ou cópia de obra intelectual, (...), produzidos ou 
reproduzidos com violação de direito autoral.  
(Lei nº 9.610, de 19.02.98, que altera, atualiza e consolida a Legislação sobre 
Direitos Autorais, publicada no D.O.U. de 20.02.98, Seção I, pag. 3). 

 Declaramos ainda, nossa inteira responsabilidade sobre o texto apresentado no 

referido Trabalho de Projeto Integrador II. 

Curitiba.  ____ de ____________ de 2015. 

Nome do aluno(a) Matrícula Assinatura 

MONICA DE DEUS   

PAULO HENRIQUE OLIVEIRA RUFINO   
RICARDO SATIRO   
RODRIGO BUCHNER   
THIAGO ARISTONDO   

 

PROCESSO 

 1º etapa 2º etapa 3º etapa 

O QUE Preenchimento do Termo  
Entrega para o Professor do 
TCC 

Entrega para a Secretaria 
Acadêmica 

QUEM O representante da Equipe O representante da equipe Professor do TCC 

QUAN
DO 

Último dia de Confecção do TCC 
Última aula de Confecção do 
TCC 

Última aula de Confecção do 
TCC 
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Anexo 02 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Ficha - Acompanhamento –Trabalhos Externos  

 

Professor (a) da Disciplina: _____________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

Tema: ______________________________________________________________ 

 

Equipe Telefone E-mail 

1.MONICA DE DEUS   

2.PAULO HENRIQUE OLIVEIRA RUFINO   

3.RICARDO SATIRO   

4.RODRIGO BUCHNER   

5. THIAGO ARISTONDO   

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horária 

___________ horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

__________________    ___________________   __________________    ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a)  
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 
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Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

Especificar as atividades desenvolvidas 
Data 

____/____/_______ 

Carga Horaria 

___________horas 

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________________  

 

___________________   ___________________   ___________________ ____________________ 

Assinatura dos alunos(as) 

Visto do Professor (a) 

 

 

 


