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RESUMO 

 

Neste estudo se aplica a realização das etapas do diagnóstico empresarial na empresa 
Filmaq3D, empresa do ramo de máquinas extrusoras, com o objetivo de identificar suas 
maiores deficiências e elaborar soluções estratégicas que contribuam para o seu ideal 
desempenho e sucesso.  
A empresa Filmaq 3D Indústria e Comércio LTDA situada em Curitiba atua no mercado a 
3 anos, e possui um projeto inovador e autêntico, as máquinas comercializadas realizam o 
processo de extrusão de polímeros, um método aplicado para transformação de material 
polimérico em outro tipo de material consumível que depois de processado é conduzido a 
impressão por meio de uma impressora 3D.  
O lucro gerado para a empresa atualmente supre as necessidades comerciais, porém as 
expectativas futuras são grandes por isso a necessidade de se realizar a consultoria para 
que de fato se encontre a solução ideal para os problemas enfrentados. 
Para isso, realizou-se uma entrevista com o gestor e pesquisas com embasamento 
teórico para assegurar as informações aplicadas durante a elaboração do projeto. 

 

Palavras-chave: extrusora, impressão 3D, filamentos, polímeros, diagnóstico empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this study, the stages of business diagnosis in the company Filmaq3D, a company 
in the field of extruder machines, are applied, in order to identify its greatest 
deficiencies and develop strategic solutions that contribute to its ideal performance 
and success. 
The company Filmaq 3D Indústria e Comércio LTDA, located in Curitiba, has been in 
the market for 3 years, and has an innovative and authentic project, the machines 
sold carry out the polymer extrusion process, a method applied to transform 
polymeric material into another type of material consumable which, after processing, 
is printed using a 3D printer. 
The profit generated for the company currently supplies the commercial needs, 
however the future expectations are great therefore the need to carry out the 
consultancy so that in fact the ideal solution for the problems faced is found. 
For this, an interview was conducted with the manager and research with a 
theoretical basis to ensure the information applied during the preparation of the 
project. 

 

Keywords: extruder, 3D printing, filaments, polymers, business diagnostics. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dados da (ABIPLAST 2017) Associação Brasileira da Indústria do Plástico 

apontam que o setor teve um crescimento de 2,5% em 2017, se comparado ao ano 

anterior. Outro dado positivo além do consumo de derivados do plástico foi o impacto 

no mercado de trabalho gerando mais de quatro mil postos de trabalho. Indústrias 

automotivas e de aparelhos eletrônicos são os maiores consumidores de plástico 

para o processo de manufatura. 

Hoje a extrusão é a principal forma de transformação de polímeros no 

país. Os filamentos para impressão 3D evoluem de acordo com a tecnologia das 

impressoras e, se torna cada vez mais útil no processo de produção de objetos que 

tenham em sua matéria prima derivados de polímeros. O termo polímero deriva do 

grego, poli "muitas" e meros "partes” em resumo e significa a junção de várias 

partículas de monômero que formam a principal matéria prima composta do plástico.  

A fabricação de filamentos ocorre por meio de uma extrusora, a definição 

precisa de filamentos é tudo aquilo que se consideram fios muito finos. Por sua vez, 

extrusão de uma maneira prática é a transformação de polímeros em fios com 

espessura fina de alta resistência. Seguindo esse raciocínio, o conceito para 

extrusão aplicado pela indústria de uma forma geral é a transformação mecânica 

que ocorre na matéria prima derivada do plástico até sua transformação em 

filamentos.  

A demanda crescente dos processos de manufatura da indústria plástica 

e derivados abre portas para que pequenas empresas forneçam insumos de 

filamentos com finalidade de acabamento de peças ou produtos. 

Consequentemente, abre também um precedente para que pequenas e médias 

empresas no ramo de fabricação de máquinas extrusoras e impressoras 3D possam 

manter seus negócios em funcionamento. 

Com base nestas informações o presente trabalho visa desenvolver um 

diagnóstico empresarial para identificar as deficiências da empresa, analisando 

processo operacional, comercial, financeiro, logística, marketing, produção e 

recursos humanos, a fim de eleger a deficiência prioritária para o desenvolvimento 

de uma estratégia. A empresa escolhida, Filmaq 3D, é uma fabricante de máquinas 

extrusoras de porte pequeno, uma das poucas neste segmento no Brasil, fundada 

em 2017 e localizada na cidade de Curitiba – PR. 
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O trabalho foi desenvolvido pelos formandos do curso Gestão Comercial 

da Faculdade Esic Business & Marketing School sob orientação do Prof. MSc. Paulo 

César Da Silva, aplicando além dos seus conhecimentos teóricos adquiridos durante 

o curso, como também, suas habilidades práticas de setores distintos com foco em 

negócios.  

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver um diagnóstico empresarial 

para empresa Filmaq 3D fabricante de máquinas extrusoras de pequeno porte. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Encontrar pontos de melhoria na organização a partir do diagnóstico; 

b) Selecionar o ponto mais prioritário e desenvolver uma solução; 

c) Aplicar as ferramentas estratégicas como Matriz de valor, Estratégia 

do Oceano Azul, 4 P’s, Canvas, Matriz Swot. 

 

1.2 METODOLOGIA  

Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisas, artigos, teses e 

livros, que serviram de base para o entendimento do tema. Utilizamos principalmente 

como fonte de pesquisa, artigos postados na plataforma Google Scholar, por se 

tratar de um assunto recente para os padrões da manufatura, indústria no geral e até 

mesmo sociedade. Filamentos para impressoras 3D e máquinas extrusoras de 

pequeno porte são temas abordados em escolas técnicas e de engenharia.  

PESQUISAS REALIZADAS NO SCIELO 

TÍTULO AUTORES ANO RELEVÂNCIA 

ASPECTOS TÉCNICOS E NOCIVOS 
DOS PRINCIPAIS FILAMENTOS 
USADOS EM IMPRESSÃO 3D 

BESKO, MARCOS A ; BILYK, 
CLAUDIO B ; SIEBEN, 
PRISCILA GRITTEN 2017          -- 

 
CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO 
DE BAIXO CUSTO PARA ENROLAR 
FILAMENTOS DE IMPRESSORAS 
3D 
 

DIEGO C. DE ANDRADE; 

THIAGO V. B. FERRAZ; ANDRÉ 

L. B. FORMIGA; JULIANO 

A. BONACIN 
 

2020 Citado por 3 
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PESQUISAS REALIZADAS NO GOOGLE ACADÊMICO 

TÍTULO AUTORES ANO RELEVÂNCIA 

APLICAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 
ORGANIZACIONAL: BARBEARIA 

LUÍS GUSTAVO DUTRA 
VIEIRA 

2017 Citado por 5 

 
ESTRATÉGIA E IDENTIDADE 
ORGANIZACIONAL: UMA 
APROXIMAÇÃO MAIS QUE 
CONCEITUAL 
 

SOLANGE BARBOSA     -- Citado por 3 

APLICAÇÃO DO MÉTODO CANVAS 
EM UMA EMPRESA DO RAMO DE 
SELARIA 

 
MÁRCIO, NÚBIA, NAIARA, 
PRISCIELLE ECKARDT, 
SILVA, SANTOS, GONÇALVES 
ECKARDT, SILVA, SANTOS, 
SOUSA 
 

2015 -- 

PESQUISAS REALIZADAS NO GOOGLE SCHOLAR 

TÍTULO AUTORES ANO RELEVÂNCIA 

 
PROJETO DE EXTRUSORA DE 
FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D 
 

FABIO MIGUEL RODRIGUES 
DA SILVA 

2018           -- 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

As razões que fundamentaram a escolha do tema pela equipe são 

relevantes, pois se trata de um nicho pouco explorado no meio acadêmico, podendo 

elevar os níveis de consultoria estudados em sala de aula. Considerando a 

oportunidade de aplicar toda técnica e conhecimento adquirido durante o curso de 

Gestão Comercial, conhecimentos estes em áreas financeiras, recursos humanos, 

comercial e marketing. 

O trabalho trata de um estudo para um empreendimento que fabrica 

máquinas de extrusão. Entender os pontos deficitários da empresa é primordial para 

que um programa de melhoria possa ser desenvolvido para a mesma. 

 

1.4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A Filmaq3D surgiu no ano de 2017, pelo grande conhecimento do Sr. 

José Zilli Neto no setor de plásticos, e por já atuar nesse ramo, ele então notou a 

carência desse tipo de equipamento no mercado, tendo em vista que só existiam 
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máquinas grandes que executavam essa função, José já estava envolvido no 

desenvolvimento do projeto desde 2015, mas as vendas deram início mesmo no ano 

de 2017. O nome da empresa tem como origem a junção das palavras filamentos + 

máquinas + 3D = Filmaq3D.   

A empresa DE CNPJ: 26 614 009 0001 86 se situa em um galpão na Rua 

Nunes Machado nº 1506 no Centro de Curitiba. O faturamento da empresa gira em 

torno dos R$ 50.000. E em todos esses anos a empresa sempre obteve resultados 

satisfatórios em todas suas vendas fortalecendo e surpreendendo todas as 

expectativas de criação. 

 

FIGURA 1: ESTRUTURA COMERCIAL FILMAQ3D 

 

Fonte: os autores 
 

Diretoria: Sr. José Zilli Neto, Sócio maioritário. Responsável técnico das 

máquinas também atua como montador e, também efetua todos os testes e projetos 

de desenvolvimento dos equipamentos. Não efetiva vendas, mas sana todas as 

dúvidas que são redirecionadas a ele na hora da compra pelo Gabriel. 

Gerencia Comercial: Sr. Gabriel Vasconcelos Zilli, Sócio minoritário.  

Responsável pela montagem das máquinas atua também como vendedor e cuida de 

toda a área comercial (compra e venda); responsável pela venda consultiva da 

empresa em conjunto com José que possui uma vasta experiência de 

conhecimentos sobre plástico. 

Marketing: Responsável por traçar estratégias, campanhas a fim de atrair 

a atenção e retenção dos clientes; 

Outras funções: Edna – Sócia minoritária. Responsável pelo financeiro da 

empresa e parte jurídica; João – Recém-contratado atua apenas na montagem dos 

equipamentos de forma dedicada. 

 

Diretoria

Marketing Vendas
Pós venda

Sac

Gerencia 

Comercial



5 
 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 CONCEITOS DE IMPRESSÃO 3D FILAMENTOS E EXTRUSORAS 

Pesquisadores do Massachussetts Institute of Technology (MIT) em 1952 

deram início à revolução digital que possibilitou a fabricação de qualquer coisa, 

criando um equipamento controlado por sistema numérico (CNC). Atualmente as 

máquinas CNC estão presentes em quase todo produto comercial. A impressão 3D 

começou a ser desenvolvida em meados da década de 1980 utilizando-se de uma 

estrutura CNC, com um sistema de fusão térmico de filamentos plásticos 

(GERSHENFELD, 2012). 

Ainda em 1984 surgiram as primeiras formas de impressão 3D. Houve 

muitas mudanças no decorrer desse tempo com os avanços na tecnologia, novos 

modelos e preços mais acessíveis com aplicações mais interessantes. Apesar da 

instabilidade econômica do Brasil, o mercado de impressão 3D está em constante 

avanço, o crescimento anual é de 24,1%. 

Esse desenvolvimento inovador e acelerado torna essa tecnologia cada 

vez mais acessível, permitindo o empreendedorismo local (FOX, 2014). 

A criação de protótipos por impressão 3D é semelhante ao de 

impressoras comuns, onde o cabeçote deposita a tinta sobre o papel, linha por linha. 

No sistema de impressão tridimensional, o desenvolvimento do produto é feito 

graficamente em 3D em um software computacional em seguida, o modelo é 

convertido em coordenadas, dividindo-se em camadas, que são transferidos para a 

impressora em linguagem de máquina.  

O material de construção presente no cabeçote da impressora, filamento 

de ABS, um tipo de plástico, é aquecido a altas temperaturas por um bico injetor e, 

depois de derretido, o material é depositado em camadas pela máquina, formando 

assim protótipo ou o que se deseja obter. (VOLPATO, 2007). 

O uso das impressoras 3D já é praticado em países como Estados Unidos 

e Japão, lá elas são utilizadas na medicina e na confecção de vários artefatos como 

até mesmo uma réplica de um feto no útero de sua mãe. O responsável pelo 

Marketing da Oaloo (empresa de impressões 3D) afirma que apesar de pouco 

conhecido o mercado no Brasil tende a uma grande expansão nos próximos anos, o 
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mercado publicitário, por exemplo, assim como tantos outros, está se reinventando e 

aderindo aos poucos à essa prática.  

“O marketing digital com suas métricas aparentemente inquestionáveis e 

a entrada de novos players ajudaram a chacoalhar o cenário brasileiro. Em meio a 

este novo jogo onde as cartas estão sendo redistribuídas, enxergamos potencial 

para entregar brindes, ativações de marca, troféus personalizados, enfim, toda uma 

gama de produtos para as empresas que antes eram consideradas commodities e 

de pouco apelo comercial”, elucida Barbosa, animado com o negócio. 

Impressoras 3D foram projetadas para manufatura de prototipagem 

rápida, através de desenhos tridimensionais feitos em software como AutoCad. Com 

isso, podem ser fabricadas peças, acessórios e ferramentas. Estes por sua vez 

dependem de filamentos na composição de sua matéria prima que, na medida em 

que a impressão é executada são divididas em camadas de filamentos. 

 

FIGURA 2: FILAMENTOS NA MÁQUINA ENROLADORA 

 

Fonte: Filmaq3D 
 

A tradução literal para filamentos é todo elemento fino e alongado. Para o 

trabalho em questão abordamos temas relacionados apenas a filamentos derivados 

de polímeros que são usados para fabricação e acabamentos de praticamente tudo 

que deriva de plástico. 

 

 

 

 

https://www.printi.com.br/3D
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FIGURA 3: MÁQUINA RESFRIADORA E TRACIONADORA 

 

Fonte: Filmaq3D 

 

A máquina resfriadora e tracionadora serve para resfriar o filamento após 

a extrusão com o objetivo de manter o diâmetro desejado, ela também traciona e faz 

a medição de diâmetro. 

 

FIGURA 4: MÁQUINA EXTRUSORA CV 

 

Fonte: Filmaq3D 
 

Máquinas extrusoras tradicionalmente são usadas por indústrias plásticas 

de médio e grande porte, conhecidas também como máquinas injetoras. São 

responsáveis pela transformação e molde de plásticos.  

Máquinas extrusoras de pequeno porte são usadas por pesquisadores 

acadêmicos, profissionais liberais e laboratórios, feitas sob medida para atender 

demandas da produção e impressão 3D. 
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Para melhor compreensão deste projeto, iremos abordar alguns pontos 

chaves de grande influência para o desempenho ideal de empresas relacionadas ao 

tema. 

Para isso iremos utilizar um diagnóstico empresarial para analisar a empresa, 

conforme segue no próximo tópico. 

 

2.1.2 Diagnóstico empresarial 

O diagnóstico empresarial é muito similar a um check-up médico, nele 

definimos quais são os problemas que ocorrem na organização de uma maneira 

ampla, clara e precisa. Para sua realização são utilizadas várias ferramentas 

estratégicas que mensuram os pontos fracos e fortes da empresa, tornando visuais 

as informações. É necessário um entendimento amplo sobre o mercado o qual a 

organização está inserida e quais as limitações da empresa. 

O diagnóstico permite ao gestor ter um olhar mais amplo e integral de sua 

organização, facilitando o encaminhamento e soluções dos problemas (ROSA, 

2001). Serve como um norteador do planejamento estratégico que analisa todas as 

áreas da empresa são elas: marketing, produção, logística e produção. 

 

FIGURA 5 - REPRESENTAÇÃO DO DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 

Fonte: Os autores 
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Segundo Oliveira (2007) essa é a primeira fase do planejamento 

estratégico e procura responder à pergunta “qual a real situação da empresa quanto 

a seus aspectos internos e externos?”. Esse diagnóstico deve ser efetuado da forma 

mais racional possível, pois qualquer tomada de posição errada nesta fase 

prejudicará o resto do processo de desenvolvimento e implementação do 

planejamento estratégico na empresa. 

O diagnóstico apresenta algumas premissas básicas, a saber: deve-se 

considerar o ambiente e suas variáveis relevantes no qual está inserida a 

empresa;  esse ambiente proporciona à empresa oportunidades que deverão ser 

usufruídas e ameaças que deverão ser evitadas;  para enfrentar essa situação do 

ambiente externo, a empresa deverá ter pleno conhecimento de seus pontos fortes e 

fracos; e  esse processo de análise interna e externa deverá ser integrado, contínuo 

e cumulativo. 

Conforme consideração de Oliveira (2007), encontramos quatro fases 

para elaboração do diagnóstico organizacional. Inicia-se com a suposição e 

identificação de problema que atingi a empresa. Na sequência se colhem 

informações sobre o problema a ser tratado. Na terceira fase se faz uma reflexão 

sobre a informação, confrontando as diversas hipóteses, buscando a definição do 

problema. A última fase se compreendesse pelo levantamento do histórico das 

experiências e cenários passados para uma comparação com o problema 

identificado com o intuito de corrigi-lo. 

 

2.2 FERRAMENTAS ESTRATÉGICAS 

Estratégia em um conceito amplo e antigo na visão de Drucker (1954) é a 

análise de situação atual e de mudanças necessárias. Esta análise é válida para os 

recursos disponíveis e os que futuramente serão ou precisam ser adquiridos. 

Para Mintzberg e Quinn (1991) é um modelo ou plano que integra os 

objetivos, as políticas e as ações sequenciais de uma organização como um todo. 

Atualmente representa um instrumento de gestão empresarial 

imprescindível dentro desse mercado competitivo e turbulento, a estratégia tem 

como principal objetivo preparar a organização para enfrentar o ambiente hostil da 

atualidade, utilizando, para isso, as competências, qualificações e recursos internos 

da empresa, de maneira sistematizada e objetiva (DESS; LUMPKIN; EISNER, 2007). 
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Para definir qual a estratégia ideal para cada empresa é necessário 

realizar um diagnóstico de sua situação, ou seja, uma análise que irá determinar 

todos os aspectos necessários para a seleção das ferramentas ideias em busca dos 

objetivos da organização. 

Porter (2004) afirma que o futuro das empresas pode ser identificado a 

partir da construção de um cenário que represente situações que considerem os 

fatores políticos, econômicos, ambientais e sociais, de modo a prever incertezas e, 

consequentemente, auxiliar os gestores na tomada de decisão. 

 

2.2.1 Mix de marketing  

Antes de iniciarmos sobre a evolução dos 4 P’s, vamos relembrar o 

conceito tradicional do composto de marketing. Na década de 50, tudo o que 

importava era o produto, a indústria manufatureira era a base da economia no pós-

guerra, o mix de marketing era orientado para o produto, seu lançamento era 

direcionado apenas a quem pudesse comprar. 

Kotler e Keller (2006, p. 4) afirmam que marketing é uma função 

organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação 

e a entrega de valor para os clientes, bem como, a administração do relacionamento 

com eles, de modo que beneficie a organização e seu público. 

A maioria das empresas, durante muito tempo, atuaram baseadas na teoria 

do composto de mercado ou mix de mercado 4P’s. Esta teoria aborda uma serie de 

estratégias para fomentar uma marca, produto ou serviço, considerando os preços, 

praça, produto e promoção.  

Segundo Mc Carthy (1978) O consumidor é colocado no centro do diagrama 

do composto de marketing, mas não faz parte dele. O consumidor deve ser o alvo de 

todos os esforços de marketing e por isso ele é visto no centro do diagrama, 

representando os consumidores específicos que integram o mercado-alvo. 
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QUADRO 1 – REPRESENTAÇÃO DOS 4 P’S DO MARKETING 

 

4 P’S DO MARKETING 

Produto Conjunto de bens tangíveis e intangíveis que podem ser oferecidos a um 
mercado para satisfazer as necessidades dos clientes. 

Preço – É uma variável que tem grande impacto no nível de vendas. Constitui a 
relação de custo e benefício dentro do mercado. 

Praça – Refere-se aos canais de distribuição do produto, desde o produtor até o 
consumidor potencial. 

Promoção – É considerada uma das principais ferramentas do marketing, a qual irá 
fornecer aos clientes informações para tomada de decisão nas compras e reduzir os 
custos internos (despesas, tempo e esforço). Trata-se, portanto, de um conjunto de 

ferramentas que a organização utiliza para influenciar o comportamento do 
consumidor, através de mecanismos de informação, persuasão e lembrança. 

 
Fonte: adaptado pelos autores 

 
 

O quinto P do marketing também existe e consiste em pessoas, 

considerando internas e externas de uma organização. Com isso, conseguimos 

agregar valor ao preço investindo na satisfação humana. Mintzberg (1991) considera 

em sua teoria a perspectiva como uma forma de traçar os sentimentos das pessoas 

envolvidas no planejamento. 

Entender as reais necessidades, desejos e padrões de comportamento 

das pessoas é fundamental para definição estratégica usada por grandes marcas 

como Pepsi e Target. 

A função do Mix de Marketing é compreender as decisões do produto, 

isso inclui a identificação de oportunidades de lançamento e adequação do mesmo 

às necessidades dos clientes; decisões de preço, o qual é selecionado visando gerar 

vantagem competitiva e retorno para a empresa; decisões de promoção, relativas 

aos investimentos em estratégias de comunicação e promoção de vendas; e as 

decisões de praça ou distribuição, que envolvem a escolha de canais de vendas que 

satisfaça as necessidades dos clientes. (GONÇALVES et. al., 2008). 

 

2.2.2 Identidade Organizacional  

Assim como os indivíduos possuem uma identidade, nas organizações 

não deve ser diferente. A identidade organizacional se refere à maneira como a 

empresa se apresenta a ela mesma e aos seus diversos stakeholders e a forma 
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como ela se distingue das outras companhias, tornando-a única dentro do ambiente 

empresarial. (MARKWICK E FILL, 1997). 

A Identidade organizacional existe com o objetivo de auxiliar as empresas 

na elaboração do planejamento, traçando metas e objetivos de curto, médio e longo 

prazo; o melhor é integrar estes objetivos a estrutura do próprio planejamento 

estratégico, através de sua missão, visão e valores, no DNA corporativo. Esses 

conceitos servirão de base para sócios e colaboradores, e revelarão ao restante do 

mercado a personalidade daquela organização. 

 

2.2.2.1 Missão  

Missão é aquilo para o qual nasceu a sua organização, é uma declaração 

do seu propósito de valor que precisa ter uma única frase de fácil entendimento para 

todos, poderia ser, por exemplo: Promover a qualidade de vida na cidade de Curitiba 

(VALERIANO, 2000). 

Deve ser algo genuíno e atual que exprime o valor que a empresa possui 

a ponto de que as pessoas reconheçam esse valor. É muito utilizado para construir o 

alinhamento da organização com seus colaboradores. Por exemplo, a Disney tem 

como missão: Criar um mundo onde todos possam se sentir crianças. 

Drucker (2011) afirma que: 

“Definir a missão de uma empresa é difícil, doloroso e 

arriscado, mas é só assim que se consegue estabelecer políticas, 

desenvolver estratégias, concentrar recursos e começar a trabalhar. É só 

assim que uma empresa pode ser administrada, visando um 

desempenho ótimo.” 

Sendo assim a missão é o que define o propósito da empresa perante 

seus consumidores e a sociedade. 

 

2.2.2.2 Visão 

A visão é uma mensagem da empresa que representa o que é almejado, 

em consenso, pela alta administração, representando o que a empresa quer ser. Ela 

diz a respeito da imagem que a organização tem de si mesma e do seu futuro, 

representa aquilo que a empresa pretende ser e o destino que a empresa pretende 

transformar em realidade. (CHIAVENATO 2009) 
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 Pode ser mudada dependendo do que já foi alcançado pela empresa e 

deve ser uma justificativa de como você vai atingir a sua missão. 

Por exemplo, se a missão da empresa X for acabar com a fome, a visão 

poderia ser: acabar com a fome na cidade X através de parcerias com os 

comerciantes locais.  

Para Hax e Majluf (1984, p.17) definem missão como: 

“[...]clara e permanente demonstração para a comunidade da 
natureza - e da essência da empresa em termos de seus propósitos, do 
escopo do negócio e da liderança competitiva, para prover a estrutura que 
regula as relações entre a empresa e os principais interessados e para os 
objetivos gerais de desempenho da empresa”. 

Um exemplo que caracteriza de uma forma clara o que é missão é o do 

Google: Nossa missão é organizar as informações do mundo para que sejam 

universalmente acessíveis e úteis para todos. Uma breve descrição do que é a 

empresa e para que ela existe. 

 

2.2.2.3 Valores 

Os valores pautam todas as decisões da empresa por representarem 

seus princípios e crenças fundamentais e por basear o modo como a empresa 

inteira trabalha, servindo como base para as tomadas de decisões. (OLIVEIRA, 

2010). 

De acordo com Chiavenato e Sapiro (2009), os valores representam o 

conjunto de conceitos, filosofias e crenças gerais que a organização respeita e 

pratica, e se colocam acima das práticas cotidianas em busca de ganhos a curto 

prazo. 

Em uma organização os valores ‘dizem’ e os comportamentos ‘fazem’. 

Portanto, os valores organizacionais podem ser definidos como princípios que guiam 

a vida da organização, tendo um papel tanto de atender aos objetivos 

organizacionais quanto de atender às necessidades dos indivíduos. (BARRET, 

2000). 

Portanto, os valores são além de teorias, ações propostas pelas mesmas, 

alguns valores da empresa Nestlé são: Pessoas em primeiro lugar; Respeito para 

todos, dentro e fora da empresa; Responsabilidade em toda decisão; entre outros. O 

que demonstra a real importância da empresa com os seres humanos. 
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2.3 ANÁLISE EXTERNA E INTERNA DA EMPRESA  

A análise ambiental descreve onde a organização se encontra, ou seja, 

analisa-se o ambiente competitivo vivenciado no momento. Para concluir essa 

seção, é necessária a análise macro ambiente de marketing, que respectivamente 

envolvem variáveis não controladas. Churchill e Peter (2000) definem análise 

ambiental como sendo a avaliação sistemática das forças e deficiências internas de 

uma organização e de oportunidades e ameaças externas.  

A análise macro ambiente de marketing refere-se ao estudo do ambiente 

externo, ou seja, fatores que segundo Kotler e Keller (2006), a empresa precisa 

monitorar e aos quais precisam reagir como tendências demográficas, econômicas, 

tecnológicas, político-legais, socioculturais. Através do estudo dos fatores externos, 

são identificadas e avaliadas as oportunidades e ameaças relacionadas às 

tendências e acontecimentos. A análise micro ambiente de marketing refere-se ao 

estudo do ambiente interno, ou seja, sobre fatores controláveis como clientes, 

concorrentes, distribuidores, fornecedores para identificar e avaliar as forças e 

deficiências da empresa. Para isso podemos contar com algumas ferramentas de 

análise, como a Matriz Swot. 

 

2.3.1 Matriz Swot  

Segundo Andrade (2008) a sigla S.W.O.T., deriva da língua inglesa e 

traduzse: Strenghts(forças), Weaknesses(fraquezas), Opportunities(oportunidades) e 

Threats(ameaças). Esta análise procura avaliar os pontos fortes e pontos fracos no 

ambiente interno da organização e as oportunidades e as ameaças no ambiente 

externo.  

Este conceito da análise SWOT de Andrade (2008) vem ao encontro do 

conceito de Value Based Management (2007), relatando que é uma excelente 

ferramenta para analisar as forças e fraquezas Internas de uma corporação, e 

surgindo como consequência as oportunidades e ameaças externas. 

Para Barney e Hesterly (2009) o objetivo da análise swot é identificar as 

oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo à empresa e quais as 

forças e fraquezas da empresa, para com isso estabelecer quais pontos podem ser 

transformados pela organização em vantagem competitiva e quais pontos precisam 

ser melhorados para diminuir suas fraquezas. 
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A SWOT foi criada por Kenneth Andrews e Roland Cristesen, docentes da 

Harvard Business School, analisando quatro variáveis: Forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças.  

Segundo Oliveira (2007) o diagnóstico estratégico, em seu processo de 

análise externa e interna, apresenta determinados componentes, que são 

apresentados a seguir: 

1- Pontos fortes: Os pontos fortes constituem as forças propulsoras da 

empresa que facilitam o alcance dos objetivos organizacionais (CHIAVENATO, 

1987, p. 252). Portanto são as variáveis internas e controláveis que propiciam uma 

condição favorável para a empresa, em relação a seu ambiente. 

2- Pontos fracos: Constituem as limitações e forças restritivas que 

dificultam ou impedem o alcance daqueles objetivos. (CHIAVENATO, 1987, p. 252). 

Portanto são consideradas as variáveis internas e controláveis que provocam uma 

situação desfavorável para a empresa, em relação a seu ambiente. 

3- Oportunidades: são as variáveis externas e não controláveis pela 

empresa, que podem criar condições favoráveis para a empresa, desde que ela 

tenha condições e/ou interesse de usufruí-las. Segundo Oliveira (2007) são 

possibilidades de aproveitar situações externas e adequá-las para a empresa. 

4- Ameaças: são as variáveis externas e não controláveis pela 

empresa que podem criar condições desfavoráveis para mesma. Segundo Oliveira 

(2007) as ameaças assim como as oportunidades estão inseridas no ambiente 

externo, por isso este aspecto precisa de rápida identificação para elaboração de um 

plano de precaução. 

 

FIGURA 6 - ANÁLISE SWOT 
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Fonte: adaptado de ValueBased Management (2011) 
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De acordo com ValueBased Man Management (2011) as forças e 

fraquezas são fatores que estão caracterizados como internos de criação ou de 

destruição de valores. Estes valores podem ser ativos, habilidades ou recursos 

financeiros e humanos que uma organização possui a disposição em relação aos 

seus concorrentes. Já as oportunidades e as ameaças são consideradas como 

fatores externos de criação ou de destruição de valores, não controlados pela 

empresa. Estes valores podem ser fatores demográficos, políticos, sociais, legais e 

tecnológicos. 

Através destas quatro variáveis, poderá fazer-se a inventariação das 

forças e fraquezas da empresa, das oportunidades e ameaças do meio em que ela 

atua. Quando os pontos fortes de uma organização estão alinhados com os fatores 

críticos de sucesso para satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa será 

por certo, competitiva a longo prazo (RODRIGUES, et al., 2005). 

A análise realizada através da Matriz SWOT apresenta resultados 

satisfatórios na identificação tanto de Fraquezas e Ameaças em potenciais quanto 

as Forças e Oportunidades. Este método de análise pode ser utilizado para todas as 

áreas empresariais, tanto nas empresas públicas quanto nas empresas privadas, 

conforme Oliveira (1999), Chiavenato (2000) e Andrade (2008).  

As principais vantagens que Johnson (2007) relata quanto à análise 

SWOT estão destacadas a seguir:  

a) Reunir de forma sintética os fatores das análises internas e internas;  

b) Determinar fatores de alta prioridade e ou potencialidade da gestão da 

empresa;  

c) Elaboração de estratégias focadas em locais importantes pré-

determinadas, pois a análise SWOT apresenta de forma clara e concisa os riscos 

inerentes e os problemas instaurados para resolver, assim como as vantagens e as 

oportunidades que podem ser exploradas potencialmente;  

d) A coleta de dados e informações para alimentar esta técnica, e sua 

própria elaboração é simplista, ou seja, não necessitam de habilidades e 

treinamentos avançados;  

e) Menores custos: elimina a necessidade de custos e despesas com 

treinamentos, e de pessoal;  

f) É uma técnica flexível, podendo ser desempenhada com livre arbítrio o 

sistema de informações;  
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g) Integração de informações quantitativas e qualitativas de várias áreas 

da corporação; Estas informações adquiridas através das análises da matriz SWOT 

agregam importante valor na qualidade do planejamento estratégico, além da 

facilidade de aplicação que este método consiste em sua utilização e implantação 

numa corporação. 

Sendo assim a Swot serve para posicionar ou verificar a situação e a 

posição estratégica da empresa no ambiente em que atua (MCCREADIE, 2008). 

 

2.4 CANVAS 

 Com a evolução contínua dos negócios, cada vez mais os produtos e 

fabricantes são solicitados a fazer ou produzir itens com maior qualidade e rapidez 

lidando com altos fatores adversos e tendo clientes exigentes e diversificados e 

ainda a cobrança por ter seus concorrentes com inovações constantes para que 

apresentem melhores diferenciais e competitividade.  

Para a empresa se destacar em qualquer mercado que muda de cenário 

a cada dia, requer um ótimo gerenciamento e planejamento no qual as atividades 

deixam de ser desordenadas e passam a ter um novo ciclo de princípios como início 

meio e fim. Após compreender todos os fundamentos e características podem se 

abrir novos objetivos que nos levam a fazer uma diferenciação entre um trabalho ou 

até mesmo a vida de rotina, operação ou projeto. 

Segundo Pmbok (2012), um projeto produz um produto ou serviço único e 

possui ainda restrições de prazos, orçamento, recursos humanos, riscos e entre 

outras.  

FIGURA 7 - REPRESENTAÇÃO DO MODELO CANVAS 

 

Fonte: Os autores 
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1 - Proposta de valor – Definir o produto ou serviço e o valor para os 

clientes. O valor, a razão ou o motivo pelo qual os clientes se interessam e adquirem 

os produtos e serviços. Que valor entregamos ao cliente? Qual problema estamos 

ajudando a resolver? Que necessidades estamos satisfazendo? Que conjunto de 

produtos e serviços estamos oferecendo para cada segmento de cliente? 

2 - Segmento de clientes – Definir quais são os clientes que se pretende 

atender. Eles têm um perfil específico? Como estão agrupados? Onde estão 

localizados? Há uma necessidade comum? Para quem estamos criando valor? 

Quem são nossos consumidores mais importantes? 

3 - Canais – Definir de que forma os produtos serão conhecidos, como 

chegarão aos clientes e como os clientes irão interagir com o negócio. É a forma 

como uma empresa se comunica, interage e alcança seus Segmentos de Clientes 

para entregar a Proposta de Valor. Através de quais canais nossos segmentos de 

cliente querem ser contatados? Como os alcançamos agora? Como nossos canais 

se integram? Qual funciona melhor? Quais apresentam melhor custo-benefício? 

Como estão integrados à rotina dos clientes? 

4 - Relacionamento com clientes – Definir como fazer para conquistar e 

manter uma boa relação com os clientes. É o tipo de relação que uma empresa 

estabelece com Segmentos de Clientes específicos. Que tipo de relacionamento 

cada um dos nossos segmentos de cliente espera que estabeleçamos com eles? 

Quais já estabelecemos? Qual o custo de cada um? Como se integram ao restante 

do nosso modelo de negócio? 

5 - Receitas – Definir como e quando será pago pelos produtos. É o 

dinheiro que uma empresa gera a partir de cada Segmento de Clientes. Quais 

valores nossos clientes estão realmente dispostos a pagar? Pelo que eles pagam 

atualmente? Como pagam? Como prefeririam pagar? O quanto cada fonte de receita 

contribui para o total da receita? 

6- Recursos principais – Relacionar os recursos necessários para 

realizar a proposta de valor para fazer o negócio funcionar. É tudo o que a empresa 

precisa para começar a funcionar, para manter os clientes e atrair novos e para 

realizar a proposta de valor. Que recursos principais nossa proposta de valor 

requer? Nossos canais de distribuição? Relacionamento com o cliente? Fontes de 

receita? 
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7- Atividades principais – Relacionar as ações necessárias para a 

realização da proposta de valor. São as ações mais importantes que uma empresa 

deve realizar para fazer seu Modelo de Negócios funcionar. Que atividades-chave 

nossa proposta de valor requer? Nossos canais de distribuição? Relacionamento 

com o cliente? Fontes de receita? 

8 - Parcerias principais – Identificar fornecedores e parceiros para 

apoiar a realização da proposta de valor. É a rede de fornecedores e os parceiros 

que põem o Modelo de Negócios para funcionar. Quem são nossos principais 

parceiros? Quem são nossos fornecedores principais? Que recursos principais 

estamos adquirindo dos parceiros? Que atividades-chave os parceiros executam? 

9 - Estrutura de custos – Levantar o que vai ser gasto para realizar a 

proposta de valor. São todos os custos envolvidos na operação para fazer acontecer 

o Modelo de Negócios. Quais são os custos mais importantes em nosso modelo de 

negócio? Que recursos principais são mais caros? Quais atividades-chave são mais 

caras? 

Osterwalder (2010, 2004) O Business Model Canvas ou "Quadro de 

modelo de negócios" é uma ferramenta de gerenciamento estratégico, que permite 

desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes. 

 

2.5 MATRIZ BCG 

Criada em 1970 por Bruce Henderson, fundador da conceituada empresa 

de consultoria Boston Consulting Group (por isso a Sigla BCG). Kotler (2000) 

menciona que essa matriz de crescimento/participação de mercado foi criada para 

explicar as unidades estratégicas de negócios e ser usada como ferramenta para 

analisar o portfólio de negócios das empresas. A matriz BCG é uma ferramenta 

analítica que visa classificar os produtos de uma determinada empresa, de acordo 

com seu potencial de mercado, tendo em vista, uma melhor distribuição dos 

recursos nas diversas unidades estratégicas do negócio.  

Segundo Boone e Kurtz (1998, p.124) citado por Appio e Vieira (2006), a 

matriz BCG é representada por uma matriz de quatro quadrantes, que assinalam a 

fatia do mercado, o percentual do mercado controlado pela empresa e o crescimento 

potencial do mercado. Cada um indicando um tipo diferente de negócio. 

Kotler (2000) explica os quatro quadrantes da seguinte maneira: 
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FIGURA 8 - MATRIZ BCG 

Fonte: Os autores 
 

a) Pontos de interrogação/Em questionamento: Operam em 

mercados de alto crescimento, mas tem baixas participações relativas, ou seja, a 

concorrência está em melhores condições do que a empresa. A maioria dos 

produtos inicia com o ponto de interrogação. Nesse caso a empresa deve decidir se 

persiste ou não nestes produtos, uma vez que as oportunidades exigem muito mais 

dinheiro do que geram; 

b) Estrelas: São produtos com alta participação em mercado de alto 

crescimento, são produtos líderes em um mercado de alta concorrência e exige 

investimento significativo para se manter, o que resulta em altos custos; 

c) Vaca Leiteira: O produto é líder em mercados consolidados, pois já 

se estabilizaram no mercado; são produtos com alta participação em mercado de 

baixo crescimento, ou seja, com altos lucros e geram caixa para investir, pagar as 

contas e apoiar outros negócios; 

d) Abacaxis: Negócios com baixa participação de mercado e baixo 

crescimento, geram baixos lucros ou até mesmo prejuízo. Neste caso deve-se 

analisar uma possível eliminação do negócio. 

Para determinar cada quadrante dentro do diagnóstico da empresa é 

necessário que haja uma interação com o gestor ou responsável como uma 

entrevista, por exemplo, para determinar o que cada fator representa. 
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A entrevista é uma das técnicas de coleta de dados considerada como sendo 

uma forma racional de conduta do pesquisador, previamente estabelecida, para 

dirigir com eficácia um conteúdo sistemático de conhecimentos, de maneira mais 

completa possível, com o mínimo de esforço de tempo. ROSA; ARNOLDI (2006) 

p17. 

Para Ribeiro (2008 p.141) entrevista é a técnica mais pertinente quando o 

pesquisador quer obter informações a respeito do seu objeto, pois permite conhecer 

sobre atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que significa 

que se pode ir além das descrições das ações, incorporando novas fontes para a 

interpretação dos resultados pelos próprios entrevistadores. 

Segundo Rosa; Arnoldi (2006 p. 87), em relação às outras técnicas de 

questionários, formulários, leitura documentada e observação participativa, as 

entrevistas apresentam vantagens que podem aqui ser evidenciadas:  

1. Permitem a obtenção de grande riqueza informativa – intensiva 

holística e contextualizada – por serem dotadas de um estilo especialmente aberto, 

já que se utilizam de questionamentos semi-estruturados 

2. Proporcionam ao entrevistador uma oportunidade de 

esclarecimentos, junto aos segmentos momentâneos de perguntas e respostas, 

possibilitando a inclusão de roteiros não previstos, sendo esse um marco de 

interação mais direta, personalizada, flexível e espontânea. 

3. Cumprem um papel estratégico na previsão de erros, por ser uma técnica 

flexível, dirigida e econômica que prevê, antecipadamente, os enfoques, as 

hipóteses e outras orientações úteis para as reais circunstâncias da investigação, de 

acordo com a demanda do entrevistado, propiciando tempo para a preparação de 

outros instrumentos técnicos necessários para a realização, a contento, da 

entrevista. 

 

2.6 CURVA DE VALOR 

A ferramenta foi criada para realizar uma análise mercadológica que tem 

como parâmetro seus concorrentes. O gestor da empresa deve agregar uma nota de 

1 a 10 para atributos de valor de sua escolha relacionando sua empresa com os 

concorrentes. Então cada empresa tem sua linha colocada num mesmo gráfico que 

possibilita a visualização direta das diferenças que existem no mercado.  
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A curva de Valor possibilita que as empresas tenham compreensão de 
que podem reduzir, aumentar, criar e até eliminar. 

 

FIGURA 9 - REPRESENTAÇÃO DE EXEMPLO DA CURVA DE VALOR 

 

Fonte: https://blog.luz.vc/o-que-e/curva-de-valor-strategy-canvas/ 
 

Essa ferramenta é importante para o diagnóstico da situação atual do 

mercado, o eixo horizontal mostra os critérios da competição como preço, nível de 

atendimento. O eixo vertical mede o grau de valor percebido pelos clientes em cada 

um desses setores. Assim, a empresa poderá desenhar sua estratégia em como 

atingir diferenciação oferecendo o que é importante para os clientes e 

negligenciadas pelos competidores. Conforme representação abaixo.    

“As empresas criadoras de oceanos azuis não recorreram aos concorrentes 
como paradigmas. Em vez disso, adotaram uma lógica estratégica diferente, 
que denominamos inovação de valor.” (SUNORESEARCH 2019). 
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FIGURA 10 - REPRESENTAÇÃO DA NOVA CURVA DE VALOR 

 

 

Disponível em: https://www.agendor.com.br/blog/estrategia-do-oceano-azul/ 

 

Cada fator representado na parte inferior deve ser equiparado aos dos 

concorrentes no gráfico. O Cirque du Soleil encontrou seu oceano azul 

abandonando algumas atrações circenses caras e práticas de preço desfavoráveis e 

focou em refinamento. 

 

2.7 ESTRATÉGIA DO OCEANO AZUL 

Essa estratégia permite à empresa gastar seus recursos e energia naquilo 

que as torna diferente. O objetivo dessa estratégia, não é acirrar uma competição, e 

sim fazer seus competidores irrelevantes, explorar novos seguimentos. O autor do 

livro aponta que a estratégia do oceano azul é baseada em seis fronteiras que 

devem ser superadas e implementadas.  

 

2.7.1 Mapa pioneiro-migrante-conformado – PMC 

Segundo Segundo Kim e Mauborgne (2005) potencial dos migrantes 

situa-se em algum ponto intermediário. Esses negócios expandem a curva da 

indústria, fornecendo aos clientes mais por menos, mas não alteram sua forma 

básica. Esses negócios oferecem valor incremental, mas não valor inovador. Suas 

estratégias situam-se no limiar entre oceanos vermelhos e oceanos azuis. Um 
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exercício útil para a equipe gerencial da empresa em busca de crescimento lucrativo 

é plotar os portfólios da empresa num mapa pioneiro-migrante-conformado – PMC. 

Para os efeitos do exercício, conformados são os negócios imitativos; migrantes são 

os negócios melhores do que a maioria existente no mercado e pioneiros são os 

únicos com um séquito maciço de clientes 

Kim e Mauborgne (2005) propõe que “para se alcançar um nova curva de 
valor, é necessário estar alinhado com o modelo das quatro ações que são 
perguntas relevantes para as organizações se destacarem em novos 
mercados e agregar valor para seus clientes”.  

a) Que atributos considerados indispensáveis pelo setor devem ser eliminados? 

b)  Que atributos devem ser reduzidos bem abaixo dos padrões setoriais? 

c)  Que atributos devem ser elevados bem acima dos padrões setoriais? 

d) Que atributos nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? 

FIGURA 11 - MODELO DAS 4 AÇÕES 

 

Fonte: a Estratégia do Oceano Azul (2005) 

De acordo com o livro A Estratégia do Oceano Azul, para alcançar 

melhores resultados, as empresas devem deixar de lado a competição que está 

•Quais atributos 
considerados 
indispensáveis 
pelo setor devem 
ser eliminados 

•Quais atributos 
devem ser 
elevados em acima 
dos padrões 
setoriais?

•Quais atributos 
nunca oferecidos 
pelo setor devem 
ser criados 

•Quais atributos 
devem ser 
reduzidos bem 
abaixo dos 
padrões setoriais 
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presente no oceano vermelho, onde tem uma representação negativa e margens de 

lucro baixas. Diferente do oceano azul, onde você cria espaços completamente 

novos, proporciona o que considera a inovação do valor e seleciona o perfil do 

cliente. 

Segundo Kim e Mauborgne (2005) “O que diferenciou de maneira 

consistente os vencedores dos perdedores na criação de oceanos azuis foi a 

maneira de encarar a estratégia.” 
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3 APLICAÇÃO PRÁTICA DAS FERRAMENTAS 

  

Nesta etapa do projeto serão aplicadas as teorias revisadas na prática 

extraindo o máximo possível de informações correspondentes as deficiências da 

empresa, para assim determinar qual é a de maior prioridade no momento. Após a 

coleta dos dados necessários através do diagnóstico, as estratégias cabíveis serão 

executadas conforme estudado, para assessorar a empresa nesse processo de 

crescimento e evolução, onde se priorizam metas eliminando as possíveis falhas e 

potencializando as qualidades da empresa. 

 

3.1 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

Para elaboração do diagnóstico empresarial da foi utilizada uma planilha 

disponibilizada pela Del Consult onde os resultados puderam ser expostos e 

medidos através dados em gráficos apontando os principais pontos que devem ser 

melhorados na empresa Filmaq 3D, como apresentado nas imagens a seguir.  

 

3.1.1 Diagnóstico atual 

O gráfico apresenta os 5 aspectos que tem que ter um bom desempenho 

para o perfeito funcionamento da empresa. São eles gestão de pessoas, operações 

marketing, estratégia e finanças. Cada um deles apresenta sua respectiva 

porcentagem de desempenho atual dentro da empresa Filmaq3D. 

 
GRÁFICO 1 - PONTUAÇÃO ATUAL DOS 5 ASPECTOS APRESENTADOS NO DIAGNÓSTICO 

 

Fonte: Os autores – Planilha Del Consult 
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Pode-se notar nas informações apresentadas que a maior deficiência da 

empresa atualmente encontra-se no marketing e gestão de pessoas, que 

apresentam o menor valor de pontuação, estando o marketing com 55% e a gestão 

de pessoas com 46%, o que é um baixo valor se comparado aos demais segmentos 

do gráfico que se mantém na faixa dos 70%. 

 

3.1.2 Recomendado 

O gráfico abaixo aponta os valores que são recomendados, ou seja, o 

equivalente a porcentagem de desempenho mínima determinada pelo gestor para o 

alcance de suas metas. 

 

  

GRÁFICO 2 - PONTUAÇÃO MÍNIMA DEFINIDA PELO GESTOR 

 

Fonte: Os autores – Planilha Del Consult 
 

Comparando a pontuação mínima de cada segmento da empresa definida 

pelo gestor aos números do diagnóstico atual, representados no Gráfico 1, nota-se 

uma diferença muito grande, o que representa uma grande falha principalmente na 

área de marketing/comercial, que apresenta uma diferença de 47% a menos do 

valor ideal. Portanto é a área que representa a maior carência de um sistema 

estratégico no momento. 

 

 

 

 

80%

78%

98%

46%

52%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ESTRATÉGIA

FINANÇAS

MARKETING

OPERAÇÕES

GESTÃO DE PESSOAS (GP)

Pontuação mínima recomendada



28 
 

 

3.1.3 Deficiência comportamental, ferramental e técnica 

Existem três tipos de deficiência, comportamental, ferramental e técnica. 

Sempre uma delas tem uma proporção maior que determina onde se tem que dar 

uma atenção maior na hora de estabelecer as estratégias. O gráfico abaixo se refere 

ao setor de marketing que é no momento o setor de maior carência na Filmaq3D. 

 

GRÁFICO 3 – PERCENTUAL DE COMPORTAMENTO, FERRAMENTAS E TÉCNICA 

 

Fonte: Os autores – Planilha Del Consult 

 
 

O gráfico mostra que enquanto a parte comportamental de marketing 

representa 81%, um número bom, a parte técnica apresenta um percentual de 88%, 

também se mantendo em um bom nível, a parte ferramental de marketing está em 

um percentual de 6% o que indica onde se necessita de uma prioridade maior, pois 

é o fator que implica uma deficiência maior para esse setor. 

 

3.1.4 Comparativo entre gráficos 

Nos gráficos ficam evidentes quais são as forças e fraquezas da 

organização e quanto falta para chegar ao objetivo que foi traçado pelo gestor. Os 

dados apontam que o setor mais fraco da empresa é o marketing de uma forma 

geral. Na divulgação orientada às vendas ou na prospecção de novos nichos e 

novos negócios a diferença da pontuação entre recomendado e atual é de quarenta 

e três pontos.  



29 
 

 

Em função das condições atuais a empresa não dispõe de recursos 

justificáveis para contratação de capital intelectual e operacional mesmo sabendo 

da carência em ambas. A equipe decidiu com isso, canalizar os esforços em 

aumentar o posicionamento e número de vendas da empresa para 

consequentemente fazer as devidas contratações.  

 

3.2 ESTRATÉGIA DO CANVAS FILMAQ3D 

O modelo do Canvas foi aplicado na Filmaq3D com os 9 blocos dos 

fatores chave que trazem uma visão mais ampla de como está o andamento da 

empresa para a realização de proposta de mudança completa, como apresentado a 

seguir. 

FIGURA 12 - CANVAS REALIZADO NA EMPRESA FILMAQ3D (01/06/2020) 

 

Fonte: Os autores 

 

1 – Segmentação de clientes: Pesquisadores acadêmicos que estejam 

testando a fabricação de filamentos com novos polímeros, profissionais liberais que 

trabalhem com impressão 3D e tenham a intenção de fabricar o próprio filamento e 

também, pessoas que desejam vender filamentos em pequena escala como fonte 

alternativa de renda. 

2 – Propostas de valor: Disponibilizar um sistema de extrusão doméstica 

que seja capaz de produzir filamentos com diâmetro constante em pequena escala, 

um sistema pequeno e relativamente portátil, o que difere de muitos outros do 



30 
 

 

mercado que são grandes, robustos e 15 vezes mais caros, além de serem 

produzidos somente em grande escala. 

Nosso sistema possibilita a extrusão de pequenas quantidades de 

polímeros que exigiriam uma quantidade muito maior no sistema dos competidores, 

sem perder a qualidade e possibilitando a descoberta de novas combinações de 

polímeros na extrusão. 

3 – Canais:  Possuímos um site desatualizado onde não há integração 

com as redes sociais e não converte vendas, precisa ser trabalhado pois atua 

somente como uma vitrine virtual e o cliente precisa efetuar ligação telefônica 

efetivar a compra. A política comercial é mais um canal que precisa ser 

desenvolvido, e já supre um pouco dessa falha de informações dos demais canais. 

Temos redes sociais apenas para salvar o domínio, sem nenhum tipo de 

alimentação de informações e conteúdo até então. Utilizamos do MercadoLivre 

também como vitrine virtual e comunicação com o cliente. O que utilizamos com 

mais eficiência é o contato telefônico e via e-mail. 

4 – Relacionamento: Venda consultiva em que primeiro o cliente 

conversa com o responsável técnico que explica com eficiência se as máquinas 

conseguirão atender as necessidades do comprador, após isso, é redirecionado 

para o comercial que realiza as negociações de prazo, frete, valores e meios de 

pagamento. No Pós-venda realizamos todo tipo de suporte relacionado à montagem 

de sistema, primeira extrusão e quaisquer problemas que o cliente venha a ter com 

o equipamento. Um vendedor com o treinamento adequado consegue ter um 

desempenho melhor, por isso a necessidade de implementar um treinamento de 

vendas. 

5 – Atividades principais: As atividades principais são a fabricação de 

máquinas para a venda, criação de novas máquinas para ampliar o número de 

produtos da empresa e o contato com os clientes via e-mail. 

6 – Recursos principais: Espaço de fabricação das máquinas, 

equipamento patenteado, responsável técnico pelo desenvolvimento, montador, 

vendedor e responsável financeiro. 

7 – Principais parceiros: Sulmech (Usinagem dos componentes de 

metal das máquinas), ACTEL (Zincagem das chapas metálicas), SMART PINTURA 

A PÓ (Pintura de chapas metálicas), Trimetais (Corte e dobra das chapas metálicas), 

IMOBRAS (Fornecedora de motores) e Itaquá Resistências. 
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8 – Estrutura de Custos: Matéria-prima, custo de transformação da 

matéria-prima, projetos, custo dos componentes eletrônicos, custo de confecção de 

protótipos, custo de montagem e administrativo, contas (água, energia, internet, 

telefone) e pró-labore. 

9 – Fonte de Receitas: Venda de máquinas à vista, parcelado ou 

faturamento. 

 

3.3 CURVA DE VALOR  

Com objetivo de melhorar a participação da empresa no mercado foram 

selecionados os principais concorrentes da Filmaq3D, sendo eles LGMT 1, 

LESSAMÁQUINAS, AXLPLÁSTICOS e Multi-União. Também foram pontuados os 

principais atributos como qualidade, preço, tamanho, atendimento, capacidade 

produtiva, estrutura, comunicação, prazo, pagamento e política comercial da 

empresa como representado no gráfico abaixo.  

 

GRÁFICO 4 – CURVA DE VALOR 

 

Fonte: Os autores – Planilha Del Consult 
 

Ao analisar a curva de valor observam-se pontos positivos da Filmaq3D como 

a qualidade e o atendimento que possuem uma pontuação alta por ser uma empresa 

focada que preza pela qualidade de seus produtos e serviços, garantindo a total 

satisfação de seus clientes. Os preços e prazos também se mantêm em uma 

categoria com alta pontuação, por serem compatíveis com a qualidade do 

maquinário. 
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FIGURA 13 - ANÁLISE DA CURVA DE VALOR 

 

Fonte: Os autores 

 

Porém existem alguns pontos críticos que necessitam de atenção e 

melhorias. O primeiro deles é a capacidade produtiva, portanto serão necessários 

investimentos como já mencionados anteriormente para mudança em galpão 

industrial, automação dos processos de embalagens e criar padrões na montagem. 

O principal ponto crítico como mostra a curva é o da política comercial, a 

empresa tem um sistema de gerenciamento de vendas desatualizado e uma política 

comercial muito ruim, isso deixa a curva abaixo dos limites, pois essa é uma 

ferramenta de suma importância para o ótimo funcionamento da empresa. E no caso 

da Filmaq3D esse item está em um nível muito baixo da curva em relação aos seus 

concorrentes por não possuir essa ferramenta. 

Outro fator importante são as formas de pagamento da empresa que 

precisam ser atualizadas para a Filmaq3D ter uma posição melhor em relação aos 

seus concorrentes. 

Somente com os ajustes corretos desses pontos pode-se elevar a curva de 

valor e melhorar as vendas garantindo os melhores resultados para a Filmaq3D. 

 

3.4 MATRIZ BCG  

Nesta etapa classificamos os produtos da Filmaq3D de acordo com a matriz 

BCG. 
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FIGURA 14 - MATRIZ BCG 

 

Fonte: Os autores. 

 

a) Estrela  

Representa 40% (quarenta por cento) do diagnóstico e significa que a 

empresa está operando predominante em um mercado com potencial de 

crescimento. 

b) Em questionamento 

Representa 20% (vinte por cento) do diagnóstico que significa 

relativamente pequeno, porém, este tipo de categoria aponta para um grande 

investimento e pouco retorno.  

c) Vaca leiteira 

Não foram coletados dados referentes, pois atualmente a empresa 

comercializa apenas um tipo de produto. 

d) Abacaxi 

Representa 40% (quarenta por cento) vale refletir sobre esta categoria 

para evitar que estes se tornem algo pouco rentável. 

Abaixo identificaremos o que cada produto representa para a empresa 

dentro dos conceitos de matriz BCG. 
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GRÁFICO 5 - MATRIZ DE VALOR 

 

Fonte: Os autores – Planilha Del Consult 
 

Através do gráfico observa-se que a Filmaq3D possui 40% de produtos Vaca 

leiteira que são os produtos que já possuem uma estabilidade no mercado, como a 

extrusora cv e o sistema completo. E 40% de produtos Estrela com alta participação 

de mercado que exigem um alto investimento, como a resfriadora e tracionadora e a 

extrusora de filamentos. A empresa não possui produtos Abacaxi que não traz 

nenhum retorno para a mesma, porém existe um produto em Questionamento, como 

a enroladora de filamentos, que tem uma baixa participação de mercado. 

 

3.5 ANÁLISE SWOT 

A análise swot da empresa Filmaq 3D foi realizada através da planilha de 

diagnóstico em que foi possível coletar os dados representados na imagem abaixo.  

 

FIGURA 15 - ANÁLISE SWOT 

 

Fonte: Os autores 



35 
 

 

GRÁFICO 6 - RADAR ANÁLISE SWOT 

 

Fonte: Os autores – Planilha Del Consult 
 

 A análise Swot permite dentro no ambiente interno a análise das forças e 

fraquezas da Filmaq3D, tanto as forças como fraquezas apresentam uma pontuação 

de 42,5. As maiores fraquezas que determinaram essa pontuação foram: A marca 

não é reconhecida pelo mercado, ações de marketing fracas, a base de clientes não 

é diversificada, a empresa não possui nenhum plano de fidelidade com o cliente, a 

empresa não possui nenhum plano de marketing. 

As forças de maior impacto foram: bom preço, qualidade do produto, bom 

relacionamento com os clientes, conhecimento técnico, meio de venda adaptáveis 

ao cliente, entre outros. Sendo assim, existem muitos pontos de alta relevância para 

serem aprimorados. 

A matriz também traz as oportunidades e ameaças identificadas no 

ambiente externo, nesse caso as oportunidades possuem vantagem sobre as 

ameaças, representando uma pontuação de 60 para as oportunidades e 27,5 para 

as ameaças. As oportunidades de maior importância são: mercados inexplorados, 

não existem concorrentes diretos no mercado, alta demanda de máquinas no 

mercado, vários meios de entrega, novos lançamentos de máquinas, entre outros 

fatores que colocam a Filmaq3D em um bom posicionamento no mercado. 

Apesar das oportunidades superarem as ameaças, elas ainda assim 

existem e são elas: preço da matéria prima subindo, possível entrada de grandes 

concorrentes, barreiras para o desenvolvimento, não participa de eventos. 

Esses são fatores que devem sempre ser acompanhados para manter 

essa estabilidade dentro da Análise Swot de ambiente externo. 
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3.6 ESTRATÉGIA DO OCEANO AZUL FILMAQ3D 

Devido à concorrência do mercado, as perspectivas de lucro e 

crescimento ficam cada vez menores. A concorrência está cada vez mais acirrada 

onde a oferta dos produtos é sempre maior que a demanda em praticamente todos 

os setores. A alta competitividade e a rápida mudança no cenário se tornam mais 

um desafio a ser superado pelas empresas, sendo necessário buscar estratégias 

de melhorias na gestão e nos processos para assegurar uma colocação 

sustentável em meio a tanta competitividade. A estratégia é realizada a fim de criar 

inovação e valor para eliminar e reduzir custos atingindo maior crescimento na 

organização.  

Sendo assim aplicamos as 4 ações da estratégia do oceano azul para 

criar, reduzir, eliminar e elevar a empresa, a fim de criar uma alta competitividade e 

inovação no mercado.  

 FIGURA 16 - REPRESENTAÇÃO PRÁTICO DO MODELO DAS 4 AÇÕES 

 

 

Fonte: Os autores 
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a) REDUZIR 

Quais os atributos podem ser reduzidos bem abaixo dos padrões 

setoriais?  

1. Tempo de montagem: Pode ser reduzido através da definição de um 

padrão de montagem e do estudo de possíveis mudanças no projeto que facilitem a 

montagem até na automação desses processos.   

2. Tempo de embalagem: será reduzido com o protótipo de uma caixa 

de papelão com espuma embutida que atenda as dimensões do equipamento e 

cotação de produção. 

3. Custo de componentes: Deverá ser reduzido com o estudo de novos 

fornecedores e a compras em maior quantidade. 

4. Número de clientes perdidos: Será diminuído através de um 

remarketing para entender quais foram os motivos que levaram a perda de interesse 

do cliente e se possível convencê-lo a comprar. 

b) CRIAR 

Quais os atributos nunca oferecidos pelo setor devem ser criados? 

1. Máquina trituradora: Será criada através do processo padrão de 

desenvolvimento da empresa que consiste na elaboração do desenho, prototipagem, 

testes e por fim, a cotação de produção em escala. 

2. Máquina secadora: Será criada através do processo padrão de 

desenvolvimento da empresa que consiste na elaboração do desenho, prototipagem, 

testes e por fim, a cotação de produção em escala. 

3.  Máquina extrusora: Com maior produção, será criada através do 

processo padrão de desenvolvimento da empresa que consiste na elaboração do 

desenho, prototipagem, testes e por fim, a cotação de produção em escala. 

4. Novos meios de pagamento: Será realizado um estudo de como 

integrar no site a possibilidade do parcelamento diretamente no cartão, pois 

atualmente parcelamos apenas via MercadoPago e PagSeguro, os quais possuem 

altas taxas de juros. 

c) ELIMINAR  

Quais os atributos considerados indispensáveis pelo setor devem 

ser eliminados? 
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1. Componentes importados: Faz-se necessário um estudo de 

componentes nacionalizados que atendam as mesmas especificações de projeto. 

2. Problemas no site: Realizar um diagnóstico que mostre todos os 

erros do site e cobrar dos desenvolvedores a resolução para otimizar seu uso. 

3. Gargalo de produção: Será aumentado depois da definição do perfil 

da vaga do montador e contratação do profissional que ficará focado na montagem 

visto que atualmente, vendedor e responsável técnico montam as máquinas. 

4. Problema com espaço físico na fábrica: Já estamos à procura de 

galpões para locação e desta forma, alterar a estrutura física da empresa que 

atualmente é muito compacta e não atende todas as nossas necessidades. 

d) ELEVAR 

Quais os atributos devem ser elevados acima dos padrões setoriais?  

1. Canais de acesso ao cliente: É necessário realizar a produção de 

conteúdo nas redes sociais as quais nunca foram exploradas e no site que se 

encontra desatualizado, bem como realizar o direcionamento do marketing. 

2. Produção de máquinas: Contratação de montador que tenha 

unicamente essa função. 

3. Número de vendas: Investimento em marketing e no aumento da 

taxa de conversão dos clientes. 

4. Elevar a atenção nos processos financeiros para definir melhor as 

estratégias palpáveis a empresa. 

 

3.7 RESULTADO 

Após analisar todas as ferramentas técnicas utilizadas, e de acordo com a 

entrevista realizada, foram extraídas as melhores informações e ficou nítido que a 

principal ferramenta da empresa Filmaq3D é a gestão comercial em toda sua 

amplitude. 

A entrevista realizada com o gestor (Apêndice 1) aborda questões como o 

funcionamento do marketing na empresa, onde o gestor afirma que não realiza 

nenhum tipo de campanha e a única ferramenta utilizada é um site desatualizado 

que pode ser encontrado no google e também o Mercadolivre, sem mensurar o 

retorno de marketing. 
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Na entrevista foi descoberto que a Filmaq3D encontra muitas dificuldades na 

gestão comercial, pois realizam as ações sem uma base, apenas de qualquer 

maneira, sem uma padronização dos processos. A melhor saída nesse caso é a 

criação de uma política comercial. 

O gestor afirma que em relação aos concorrentes a Filmaq3D precisa ser 

encontrada mais facilmente, precisa ter um bom marketing para que possa ser vista 

no mercado e consequentemente vender mais. 

As vendas da empresa são gerenciadas de maneira muito básica, sem a 

alimentação de um sistema que permita uma melhor análise baseada nas 

informações disponíveis. Sem nenhuma regra, deixam fluir de maneira natural o 

atendimento ao cliente. 

A empresa precisa melhorar sua política comercial e marketing para alvancar 

as vendas como deseja, para conseguir alcanças seus objetivos futuros que é obter 

um faturamento mensal de no mínimo R$50.000, melhoria da planta e obter caixa 

suficiente para compra de maquinário que diminua a dependência de terceiros. 

Os resultados apontam que desde o planejamento, passos de negociação 

a política comercial são esses pontos essenciais para a Filmaq e serão abordados 

dentro do próximo capítulo. 
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4 SOLUÇÃO 

4.1 POLÍTICA COMERCIAL  

Política comercial é um regulamento das ações praticadas pela empresa 

para padronizar o relacionamento com seus clientes de alguma forma, isso inclui 

normas, procedimentos, prazos, pagamentos, parcelamentos, descontos, juros, 

taxas, frete, sac, entre outros. Como a Filmaq3D não possuía, fora desenvolvido 

a seguir uma Política Comercial. 

 

4.1.1 Cultura organizacional 

A empresa tem gestão familiar, promovendo uma relação participativa de 

todos os processos da empresa e sempre buscando a melhor alternativa para o 

negócio. As relações são pautadas no respeito, diálogo e comprometimento. 

 

4.1.2 Estrutura organizacional 

Atualmente a empresa conta com a gestão do Sr. José Zilli, também 

responsável pela criação das máquinas extrusoras, que alinha todas as melhorias a 

serem implantadas junto do gestor da área comercial Gabriel Zilli. 

 

4.1.3 Produtos e serviços 

Extrusora de filamentos, resfriadora e tracionadora, enroladora de 

filamentos, triturador de plástico, testes de tipos de plástico para extrusão e 

manutenção de máquinas caso seja necessário. 

 

4.1.4 Características do produto 

Redução de custos de filamento em até 90% com produção, 

desenvolvimento de novos filamentos possibilitando novas misturas de polímeros 

com propriedades diferentes criando um produto único e com as características que 

você deseja; fabricação e venda de filamentos de sua escolha com a criação de 

processos por você mesmo. 
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4.1.5 Atributos do produto 

Versatilidade, preço baixo, ser compacta, baixo consumo de energia, 

qualidade nas peças e não podem dar manutenção pois não possuímos uma rede 

de assistência técnica. As peças são de alta qualidade todas com tratamento 

adequado para garantir uma vida útil muito longa. 

Os componentes são 90% de origem brasileira, apenas 2 são importados, 

pois ainda não existem no Brasil. 

Apesar de possuir uma garantia de 90, o objetivo é que não exista a 

necessidade de manutenção nos equipamentos por isso preza-se pela mais alta 

qualidade nos componentes. 

 

4.1.6 Imagem do produto 

a) Produto compacto que não exige um local grande e exclusivo para 

produção de filamentos; 

b) Produto confiável que não da manutenção e nem problemas; 

c) Produto ambientalmente amigável que permite a reutilização de 

plástico de forma que ajuda a fortalecer o ciclo de reciclagem; 

d) Produto fácil de operar que não exige um curso para utilização. 

 

4.1.7 Capacidade e limitações 

A capacidade produtiva da Filmaq3D ainda possui um gargalo que limita a 

produção em até 3 sistemas por semana, sistemas estes que são compostos por 

uma máquina extrusora, resfriadora e tracionadora e enroladora de filamentos. A 

estrutura aguenta a produção de até 2 sistemas por dia, porém na atual fase da 

empresa não existe mão-de-obra suficiente. 

Todas as partes utilizadas na construção das máquinas são previamente 

industrializadas por terceiros, o aço passa pela dobra/corte laser/usinagem e depois 

é tratado na pintura ou zincagem. Apenas a montagem final do equipamento é 

realizada na planta. 

O transporte é todo terceirizado, não existe um contrato fixo com 

transportadora, sendo assim, efetuamos nossos envios através do site 
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www.melhorenvio.com.br que realiza cotação com várias transportadoras em uma só 

interface. 

 

4.1.8 Recursos da empresa 

Materiais: A sede teve seu layout todo planejado utilizando conceitos que 

permitem a movimentação das estações de montagem sem criação de gargalos na 

produção. O espaço interno é adequado para até 8 funcionários. 

Tecnologia: Equipamentos de qualidade, com média capacidade produtiva, 

procurando sempre atualizações de novas ferramentas que aumentem a capacidade 

de produção. 

Humanos: Oferecemos remuneração compatível com o mercado, 

captando mão-de-obra com experiência em montagem de equipamentos e com 

treinamento de 2 a 3 meses para atingir o nível de desempenho desejado nas 

atividades. 

Financeiro: A empresa possui capital próprio utilizado para manutenção e 

expansão das atividades. Possui uma boa saúde financeira, sem endividamento 

algum, boa liquidez e um lucro condizente com a estrutura e objetivo da 

organização. 

 

4.1.9 Área de atuação da empresa 

A empresa está localizada em Curitiba- PR. Rua Nunes Machado 1506, 

Rebouças. CEP: 80220-070. A expectativa é de expandir a atuação da empresa 

para todo território nacional e América do Sul. 

Antes de efetuar vendas para outros países é necessário checar a 

possibilidade com a gestão da empresa, é preciso conferir se o correio liberará essa 

exportação através do seu programa “exporta fácil” que cuida de todo trâmite 

aduaneiro no lugar da empresa. 

 

4.1.10 Linhas de crédito 

 A empresa não possui linhas de crédito atualmente, mas a gestão está 

estudando a implantação de um sistema de cartões de crédito diretamente no site 
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aceitando até 12x (com juros, porém ainda menores do que as plataformas atuais 

PagSeguro e MercadoPago) para facilitar a negociação com os clientes. 

 

4.1.11 Perfil dos consumidores 

O Perfil dos consumidores está representado por três personas definidas 

pela gestão da empresa, com base no banco de dados dos atuais consumidores. 

A primeira persona é Cleiton, brasileiro, 28 anos, solteiro, de Minas 

Gerais, sem formação e autodidata trabalha em uma empresa própria que acabou 

de começar a fim de explorar o mercado de filamentos e impressão 3D. Ganha cerca 

de R$5.000,00 mensais com a venda de produtos chineses via dropship. Sempre 

gostou de tecnologia e teve muito carinho por eletroeletrônicos como videogames. 

Tem o objetivo de fabricar filamentos para revenda porque entende que esse 

mercado é um ótimo nicho a ser explorado. 

A segunda persona é Wesley, brasileiro, 31 anos, casado, mora em São 

Paulo, formado em engenharia com experiência conquistada depois de já ter iniciado 

sua empresa de impressão modelos em 3D há 2 anos. Ganha em média 

R$10.000,00 mensais e adora realizar atividades ao ar livre. Tem 4 impressoras e, 

com isso, consome até 3kgs de filamento por dia, insatisfeito com os altos preços do 

mercado de filamentos decidiu fabricar o seu próprio. 

A terceira persona é Plínio, brasileiro, 34 anos, mora em Pernambuco, é 

um químico cursando mestrado focado em pesquisas de polímeros e pretende 

desenvolver novas misturas na criação de filamentos. Ganha R$3.500,00 e adora 

tudo que está relacionado à tecnologia, apesar de todo esse amor está limitado a 

adquirir o equipamento através de uma instituição de fomento voltado à pesquisa. 

 

4.1.12 Canais de venda 

Site e lojas virtuais, Mercado Livre, Google, telefone, e-mail e whatsapp. 

Não possuímos nenhum tipo de anúncios pagos e nem adicionamos novos anúncios 

com frequência, pois o leque de produtos permanece o mesmo, com poucas 

alterações, sendo assim não existe a necessidade da implantação de novos 

anúncios somente a manutenção dos anúncios já existentes. 
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4.1.13 Principais concorrentes 

Filabot, Noztek e Wellzoom. São empresas de médio-porte, 

internacionais, que possuem preços maiores, com uma cadeia de produtos muito 

parecidas com a Filmaq3D mas que tem como empecilho o fato de ser necessário o 

pagamento do imposto de importação tornando seus produtos 3x mais caros do que 

os da nossa empresa. 

 

4.1.14 Valores pautados pela empresa 

Empatia – Quais são suas reais necessidades? Se eu fosse o comprador, 

como gostaria de ser tratado? O vendedor deve demonstrar que quer ajudar o 

cliente a ter sucesso em seu negócio. 

Confiança – Estabelecer a relação de confiança é o primeiro passo para 

efetivar a venda. Acompanhar tudo que o cliente diz de perto para que ele perceba 

que o vendedor realmente se importa com ele. 

Resolver problemas – Pense no cliente e não na empresa. Resolva 

imprevistos o mais rápido possível. 

Ouvir é importante – É importante ouvir os feedbacks do cliente e anotá-

los para melhorar o atendimento e, também os produtos. Não hesite em pedir 

desculpas e oferecer soluções para os clientes. TODO FEEDBACK É 

IMPORTANTE, SEJA NEGATIVO OU POSITIVO. 

Faça seus clientes bem-sucedidos – É preciso realizar um 

acompanhamento com o que já foi vendido, se os equipamentos estão solucionando 

seus problemas, e se eles têm algum feedback sobre as máquinas. 

Tratar os clientes de forma única – Não criar uma abordagem padrão, e 

sim, criar a abordagem personalizada para o cliente atual. 

Desenvolver pessoalidade – Lembrar que sempre tem uma pessoa do 

outro lado da linha e é preciso tratá-la como uma pessoa. 

Realizar pesquisas periódicas de satisfação com os clientes – Não existe 

maneira melhor de entender como está o desempenho se não por uma pesquisa. 
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4.1.15 Markup 

O Markup é calculado da seguinte maneira, sobre o custo de fabricação 

que engloba o custo de matéria-prima e industrialização é adicionado 38% de taxa 

administrativa e de produção para pagamento das despesas relacionadas a 

produção dos equipamentos e manutenção da empresa. Sobre esse (Custo + 38%) 

é somado mais 20%. Isso significa que Markup = (Custo + 38%) + 20%). 

 

4.1.16 Prazo de entrega 

O Prazo de entrega varia. Para compra somente da extrusora o prazo é 

de 2 dias úteis após o pagamento; para compra do sistema completo ou mais de 

uma máquina o prazo é de 5 dias úteis após o pagamento. 

 

4.1.17 Serviço de atendimento ao consumidor 

 O SAC é realizado pelo responsável técnico e o vendedor, aquilo que o 

vendedor não tem conhecimento suficiente para responder é encaminhado para o 

responsável técnico sanar as dúvidas do cliente. O processo é realizado via 

WhatsApp, telefone ou e-mail. 

 

4.1.18 Margens de desconto 

Margem de desconto é de no máximo 3% para pagamentos à vista e 

quando a compra for de um Sistema Completo há um desconto de R$500 no valor 

total das máquinas. 

 

4.1.19 Condições e prazos de pagamentos 

As condições de pagamento atualmente são bastante flexíveis, para 

pessoa física: Oferecemos pagamento à vista via boleto/transferência bancária e 

cartão de crédito utilizando o PagSeguro/MercadoPago/Picpay. Parcelamento 

apenas via PagSeguro, MercadoPago e PicPay. 
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Para Pessoa Jurídica: Oferecemos faturamento para CNPJ de no máximo 

3 parcelas, sendo a entrada de 40% + frete, e as outras duas 30 e 60 dias após a 

entrada. 

Existem duas possibilidades de desconto: 

1. À vista: 3% de desconto; 

2. Compra do sistema completo: 500 reais de desconto no valor total das 

máquinas + (3% de desconto para pagamento à vista). 

Não excluímos a possibilidade de implantação de novos meios de 

pagamento, desde que sejam estudados e aprovados pela gestão de antemão. 

 

4.1.20 Papel dos colaboradores da Filmaq3D 

Gabriel – Sócio minoritário.  Responsável pela montagem das máquinas, 

atua também como vendedor e cuida de toda a área comercial (compra e venda); 

responsável pela venda consultiva da empresa em conjunto com José que possui 

uma vasta experiência de conhecimentos sobre plástico. 

José – Sócio maioritário. Responsável técnico das máquinas também 

atua como montador e efetua todos os testes e projetos de desenvolvimento dos 

equipamentos. Não efetiva vendas, mas sana todas as dúvidas que são 

redirecionadas à ele na hora da compra pelo Gabriel. 

Edna – Sócia minoritária. Responsável pelo financeiro da empresa e parte 

jurídica. 

João – Recém-contratado atua apenas na montagem dos equipamentos 

de forma dedicada. 

FIGURA 17: ESTRUTURA COMERCIAL FILMAQ3D 

 

Fonte: os autores 

Diretoria:

José

Marketing e Vendas

Gabriel

Financeiro e Jurídico

Edna 

Montagem

José e João

Gerencia 

Comercial:

Gabriel
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4.1.21 Logística interna 

Utilizamos armazenagem e transporte próprio para buscar e levar a 

matéria-prima até a industrialização nas empresas terceirizadas. 

 

4.1.22 Operações 

1. Recebimento e checagem dos itens que foram terceirizados para 

aprovação ou não. 

2. Controle de estoque com os novos itens adquiridos prezando 

sempre pela utilização das mercadorias com mais tempo de estoque, o que entra 

primeiro sai primeiro. 

3. Checagem do quadro de avisos alimentado pela gestão com os 

equipamentos que deverão ser produzidos no dia e quais suas especificações. 

4. Ida ao estoque para pegar todo e qualquer item relacionado a 

produção diária de cada operador. 

5. Início da montagem seguindo o layout de montagem disposto na 

frente das estações que demonstra um esqueleto das máquinas com início, meio e 

fim para produção. 

6. Antes de deixar seu posto, o mesmo deverá ser limpo não deixando 

nenhum resíduo de produção. 

 

4.1.23 Logística Externa 

A Filmaq 3D possuí transporte próprio utilizado apenas em Curitiba, todo 

e qualquer outra operação que seja fora da cidade é realizada por terceiros. 

 

4.1.24 Serviço de pós-venda 

Possuímos um SAC, porém não com canal dedicado realizamos todo 

suporte e auxílio aos clientes através de qualquer canal que o cliente nos procurar, 

podendo ser via telefone, e-mail, whatsapp e até MercadoLivre. 

Existe a necessidade de melhor estruturação dessa área, procuramos 

ajudar nossos clientes em todos os canais possíveis. Serão implantadas métricas 
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para medição dessa relação com os clientes no pós-venda permitindo analisar e 

criar uma maneira de automatizar a fluidez de todo processo. 

 

4.1.25 Infraestrutura da empresa 

Planta nova, mudamos recentemente e atenderá as necessidades da 

organização com tranquilidade, desde que tenhamos no máximo 10 funcionários. A 

planta está situada na Rua Nunes Machado,1506, Rebouças, Curitiba-PR. 

 

4.1.26 Desenvolvimento e tecnologia 

O gestor está constantemente procurando se atualizar através de 

seminários e workshops sobre novas formas de atuar, novos equipamentos, 

implantação de novos métodos e melhorias na qualidade produtiva individual e da 

empresa como um todo. 

 

4.2 PLANEJAMENTO DA EQUIPE DE VENDAS 

4.2.1 Objetivo da equipe de vendas 

A equipe de vendas além de vender tem o papel também de captar 

informações dos clientes para que possamos alimentar cada vez mais nosso banco 

de dados promovendo uma análise mais específica do comportamento e do perfil 

dos possíveis compradores, realizar uma venda consultiva e do estabelecimento de 

um relacionamento de confiança. 

 É necessário um conhecimento de todo equipamento e suas utilidades e 

um grande aprofundamento das funcionalidades do produto, bem como os tipos de 

plásticos aceitos na extrusão. O vendedor precisa estabelecer uma relação clara e 

objetiva com o comprador, esclarecendo qualquer dúvida que ele possa vir a ter, 

evitando assim possíveis insatisfações e desencargos futuros. 

Realizar a prospecção por meio de contato telefônico ou digital (e-mail, 

whatsapp) com os leads gerados através dos filtros das campanhas de marketing 

digital, e definindo o grau de valor do cliente. O grau de um cliente, máximo, médio e 

mínimo valor é determinado com base nas intenções de compra e a fidelização do 
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cliente com a empresa a longo prazo, levando como exemplo as três personas 

definidas pela gestão. 

Se for um cliente de grande interesse e disponibilidade financeira maior, 

isso representa uma capacidade de compra mais elevada, podendo ser considerado 

um cliente de grau máximo, já um cliente que predispõe de uma verba mais limitada, 

porém ainda assim demonstra interesse e poder de compra pode ser considerado 

um cliente de grau médio e um cliente que tem conhecimento na área, porém se 

demonstra desinteressado e/ou sem verba suficiente para a aquisição do produto, 

pode ser considerado um cliente de grau mínimo. Lembrando que apesar da 

categorização todos os clientes têm sua importância para a empresa. 

O objetivo principal é atingir um faturamento de R$50.000,00 (5 sistemas 

completos e 1 extrusora) por mês com um aumento crescente de 10% ao ano. 

Dobrando a captação de clientes, seja via internet, ou outros meios precisaremos 

alcançar 1.500 clientes em 2020, sendo que nossa taxa de conversão está em 45%. 

 

4.2.2 Estratégias de vendas 

Conforme a análise swot apontou, existe um grande poder de crescimento 

no mercado em que atuamos, pois é muito amplo e não possuímos concorrentes 

somos uma das marcas com grande diferencial de mercado em função de valores e 

tamanhos e prazo de entrega. 

A estratégia da equipe de vendas é voltada em especial para 3 nichos 

comerciais que são eles, engenheiros, mecânicos e empresas. Ela consiste em 

utilizar como principal método a venda direta, que é definida pelo contato direto do 

vendedor com o comprador sem depender de um espaço físico comercial, a venda 

direta pode ser realizada pelo contato telefônico, ou pelos canais digitais Whatsapp, 

E-mail, Google entre outros, também através do e-commerce por meio de lojas 

virtuais como o Mercado Livre.  

Grande parte de nossos clientes nos encontram pela internet e chegam 

automatizados pelo pipe-drive – sistema de genreciamento de CRM, informações de 

clientes, histórico de compras – junto com o nosso sistema LeadSquared - 

automatização e gerenciamento de leads – que irá lançar e filtrar novos futuros 

clientes. Toda oportunidade de venda surge através do marketing, sem forçar a 

equipe de vendas a buscar novos compradores. 

http://www.leadsquared.com/
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A rotina de trabalho é alternada, sendo um dia de prospecção e no outro 

giro de carteira. A empresa precisa garantir uma boa venda para tornar-se 

reconhecida e também criar campanhas de marketing que impulsionem os clientes a 

indicarem a empresa e seus respectivos produtos e serem recompensados com isso 

através de descontos, entre outros, esse já é outro fator que pertence ao marketing, 

porém essencial para a força de vendas da companhia, que gera vendas por 

indicação. 

Outra estratégia a ser utilizada é a estratégia de valor supremo, onde se 

aplica um preço baixo em um produto de alta qualidade para obter-se uma rápida 

introdução e aceitação desse produto no mercado, até que se estabeleça um valor 

pertinente a esse produto e ele passe a ser comercializado com o seu preço real. 

 

4.2.3 Estrutura da equipe de vendas 

Utilizamos da estrutura combinada em que os vendedores realizam 

atendimento aos clientes e oferecem todos os tipos de produtos. Pois como não 

existe um leque tão grande de produtos é mais prático que o vendedor conheça 

todos os produtos e suas funcionalidades, bem como saiba lidar com todos os tipos 

de clientes. 

Porém, trabalhamos com setorização na nossa equipe de vendas sendo cada 

um responsável por determinado setor, um time é responsável pelo gerenciamento 

do leadsquared e feiras e outro pelos nossos canais ativos como internet e youtube, 

possuímos toda a plataforma de SDR’s e entramos somente como closer na 

estrutura da negociação. Todos os clientes são divididos pela forma de entrada e se 

caso o retorno demorar mais de 24h ele será encaminhado ao centro do pipe-drive 

sendo que ficaria disponível para qualquer time de vendas trabalhar em cima deste 

cliente para tentar uma nova abordagem. 

 

4.2.4 Gerenciamento da equipe de vendas 

Para alcançar o faturamento desejado o vendedor deverá realizar 

frequentemente um estudo de novos plásticos adotados no mercado através de 

workshops ou seminários alinhando com o responsável técnico todas as 

informações necessárias sobre cada tipo de plástico.  
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Atualmente apenas um vendedor supre as necessidades momentâneas 

da empresa e seguirá assim por um bom período até que haja um aumento 

significativo das vendas de mais de 10 sistemas por dia. O vendedor também é o 

atual sócio da empresa, por isso as chances de exclusão são mínimas, porém se 

caso haja algum imprevisto temos todas as informações relevantes cadastradas no 

banco de dados da empresa. 

A equipe trabalha com base no sistema pipe-prive dentro dele existem 5 

etapas sendo elas: 

a) Etapa 1: Lead/Entrada – Nessa etapa estarão todos os clientes que 

entraram em nossa página, mandaram e-mail, visualizaram nossos anúncios, 

marketplace, facebook, instagram etc. 

b) Etapa 2: Exploração - Nessa etapa se tiver uma boa sintonia, o cliente 

irá falar o que precisa fazer perguntas e fornecer respostas é o principal. O objetivo 

agora é se encontrar os pontos comuns entre as duas partes e fugir dos possíveis 

conflitos, A descoberta desses pontos comuns acontece somente através do diálogo 

e da troca de perguntas e respostas entre os negociadores. Criando pontos de 

contato, de forma que o negócio se mostre benéfico para os dois lados.  Após o 

diálogo com o cliente potencial teremos uma base no tempo de compra sendo 

dividido em três níveis: Interesse Nível 1 – Compra em 15 dias; Interesse Nível 2 – 

Compra em 30 dias; Interesse Nível 3 – compra até 60 dias. 

c) Etapa 3: Negociação – Apresentação dos produtos aos clientes com 

cadastro aprovado e pedido de negociação ativo no sigecloud. 

Etapas da negociação:  

Histórico das relações – Negociações com contatos anteriores podem 

abrir caminhos, especialmente em termos de que fechamento, curiosidades, 

comportamento e dores do cliente; 

Objetivos ideais e reais – Quanto mais ampla a negociação e 

interatividade o cliente irá passar o máximo de tempo de contato desejado e teremos 

o mínimo necessário para o atendimento. Nessa etapa deve se estabelecer quais 

são os objetivos da negociação de ambas as partes; 

Apresentação do produto – O produto deve ser apresentado de forma 

clara a respeito de seus valores e poder declará-los de um modo que não pareça 

condescendente. Buscar valores elevados e compartilhá-los com a outra parte; 
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Presunção da necessidade – Nessa etapa devem-se rever os reais 

interesses e se é hora de avançar ou recuar. O intuito é criar um ambiente positivo 

para negociação, tudo que se fala fica marcado, então é o momento para discutir, 

perguntar, dialogar e acertar; 

Planejamento das concessões – A negociação é um exercício de 

concessões, pois a partir do treinamento irá se tornar um ciclo, que não devem ser 

alterados para não gerar problemas. 

Conflitos potenciais – Esteja preparado para alternativas de solução, uma 

resposta rápida traz credibilidade, mas um achismo traz impasses e conflitos 

inviabilizando a negociação. Alguns clientes conhecem os produtos e às vezes 

questionam dando uma impressão negativa, deve ser levado de forma profissional o 

foco deve ser articulado com a visão para saída ideal para a negociação, de um 

meio que atraia a outra parte em sua direção; 

Dúvidas e Informações – O atendimento é feito via mensagem, e-mail e 

telefone, por isso é necessário esclarecer qualquer dúvida ou informação que o 

cliente precise de modo que não implique em opiniões antigas ou críticas da outra 

parte e isso requer muito jogo de cintura, pois precisamos passar toda a 

credibilidade e firmar nossos valores com essas ferramentas e uma boa maneira de 

fazer isso e se colocando no lugar do cliente. 

d) Etapa 4: Fechamento – Você precisa estar no controle, observando se 

tudo ficou claro e que o cliente está realmente interessado no seu produto para 

realizar o fechamento. Confirmar as informações e apresentar as possíveis formas 

de pagamento, não se esquecendo de coletar as informações necessárias para 

entrega. Após o fechamento o cliente permanece em acompanhamento pela equipe 

até entrega do produto e contato do pós-venda. Tudo isso ocorre dentro de um 

prazo de 10 dias para a finalização de todo o processo de venda. 

e) Etapa 5: Pós venda – É preciso comparar o realizado com o previsto, 

marcando todos os pontos positivos e negativos de toda a ação. É de extrema 

importância enxergar e conversar sobre todas as etapas deste processo de 

negociação e como cada parte chegou nessa resposta, assim sendo possível achar 

e identificar os pontos de melhoria trazendo credibilidade para a marca/produto 

facilitando todo o processo atual e consequentemente melhorando o processo 

futuro. 
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4.2.5 Função para gestão de vendas 

O gestor deve organizar e acompanhar todo o processo de vendas, 

através do pipeline – processo do cliente até a decisão de compra – disponível em 

nosso pipe-drive, isso ocorre de forma sucinta, pois dispõe de todas as informações 

necessárias para tomadas de decisões que potencializem a conversão. Acompanhar 

o progresso da equipe de vendas também é função da gestão de vendas. 

 

4.2.6 Estabelecimentos de quotas 

Volume financeiro de venda: Equipe 1 - 10.000 mil; Equipe 2 - 20.000 mil. 

Volume físico de produtos vendidos: Equipe 1: 30 máquinas por mês; Equipe 2: 60 

máquinas por mês. Vendas a clientes específicos: novos 80%, atuais 5%, outros 

segmentos 15%. 

FIGURA 18: METAS VENDAS 

 
Volume financeiro Volume físico 

Equipe 1: R$10.000 30 máq 

Equipe 2: R$30.000 60 máq 

Fonte: os autores 

FIGURA 19: QUOTAS VENDAS 

Vendas a clientes específicos 

Novos 80% 

Atuais 5% 

Outros 15% 

Fonte: os autores 
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4.3 ATENDIMENTO E PASSOS DAS VENDAS 

4.3.1 Preparação 

Precisamos ter credibilidade no atendimento, trabalhos com muitas 

pessoas que estão iniciando seus trabalhos no segmento é importante entender qual 

a real necessidade do consumidor que irá utilizar o nosso produto com isso a 

descrição do mesmo é essencial, é importante dedicar-se ao planejamento isso irá 

melhorar a atuação no momento da negociação para obter-se bons resultados. 

Aprender tudo o que for preciso para estar seguro na hora da negociação e 

conseguir absorver da outra parte suas expectativas, valores, estilos, necessidades, 

credibilidade, tempo, financeiro, assim tendo autoridade para tomar a decisão certa.  

 

4.3.2 Pré-venda 

Estudar de forma aprofundada as 3 personas identificadas pela gestão 

para que possa definir qual grau o cliente se encaixa. Estudar os produtos vendidos 

compreendendo suas funções e limitações, mentalizar e decorar quais plásticos são 

possíveis extrusar e suas compatibilidades com cada equipamento. 

 

4.3.3 Atendimento 

Ao realizar o atendimento é imprescindível ouvir mais do que falar e estar 

atento aos detalhes nas informações fornecidas pelo cliente, procurar sempre utilizar 

a linguagem coloquial com palavras simples de fácil entendimento; o tom de voz 

deve transmitir entusiasmo e segurança, falar pausadamente e sempre garantir que 

o cliente entenda o que foi dito; Lembrar sempre que está vendendo uma solução 

para o cliente, e acreditar piamente nesta solução;  

Transmitir confiança para o cliente, entendendo-o e agindo de forma 

empática, demonstrando estar ali como uma ajuda para que ele consiga solucionar o 

seu problema e/ou necessidade, colocando-se no lugar dele sentindo suas dores e 

compreendendo as necessidades, para juntos encontrarem a melhor forma de 

resolvê-las, sempre tendo em mente o fato de que o cliente é uma pessoa como 

você que também tem sentimentos que devem ser valorizados e exaltados. 
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Prometer apenas o que sabe que o equipamento pode cumprir, se houver 

alguma dúvida quanto ao tipo de plástico que o cliente deseja utilizar deve pedir para 

que envie uma quantidade (1kg) para teste antes de efetuar a venda.  

Deve-se pautar na honestidade, responsabilidade e boa educação. 

FIGURA 20: PASSO A PASSO VENDAS 

 

Fonte: os autores 

4.3.4 Abordagem 

1) Se apresente com entusiasmo; 

2) Pergunte o nome do cliente e de onde ele fala, pergunte também algum 

outro contato caso a ligação caia (e-mail ou whatsapp); 

3) Após a resposta do cliente faça um quebra-gelo para tirar toda e qualquer 

tensão; 

4) Em seguida pergunte qual é sua intenção de procurar a empresa; 

5) Baseando-se na resposta anterior, deverá perguntar se o cliente já possui 

algum conhecimento sobre plásticos e seus comportamentos; 

6) Após esta resposta é a hora de apresentar os produtos com base no grau 

de conhecimento que o cliente tem sobre os plásticos; 

Preparação

Pré-venda

Atendimento

Abordagem

Sondagem

Demonstração

Fechamento

Pós-venda
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7) Lembrar de sempre anotar as informações recebidas pelo cliente e de 

alguma maneira relembrá-las para que o cliente perceba que você realmente está 

prestando atenção no que lhe é dito; 

8) Identificar seus pontos fracos para oferecer a melhor solução para o que 

ele precisa; 

9) Não ter pressa na abertura da venda. Primeiro deve focar no cliente e seus 

problemas, demonstrando interesse no que ele tem a dizer; 

10) Apresentar os produtos e suas vantagens com base nas informações 

obtidas. 

 

4.3.5 Sondagem 

Devem-se sondar as reais necessidades do cliente, absorvendo o máximo 

de informações e fazendo quantas perguntas forem necessárias, porém ser seletivo 

e preciso em quais perguntas fazer. 

É fundamental ter como base nas perguntas as palavras: QUEM, O QUE, 

QUAL, POR QUE, ONDE, QUANDO, COMO e QUANTO. Perguntas pautadas com 

essas palavras permitem respostas mais completas e que não sejam apenas sim ou 

não, por isso a importância de utilizá-las nas interações. 

Utilizar a fórmula: P.R.S – Pergunta de sondagem + Resposta do cliente + 

Reação de suporte = CONFIANÇA. O vendedor deve entender que a sondagem 

pode ser diminuída quando o cliente souber exatamente o que quer. 

 

4.3.6 Demonstração do produto 

Nesta etapa o cliente deverá entender o valor real do equipamento. 

Estabelecer a relação de benefícios que o equipamento poderá proporcionar ao 

cliente, utilizando das informações obtidas na sondagem. Explicar quais as funções 

do equipamento, quais as limitações produtivas referentes aos plásticos extrusados 

que estão presentes na explicação de cada máquina, como por exemplo, para a 

produção de determinados tipos de plástico além da extrusora é necessário um 

resfriador e um tracionador para manter o diâmetro do filamento outra limitação é 

que a cada 4h a máquina precisa ser desligada para não superaquecer o 
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equipamento, podendo retornar a produção dentro de uma hora após o 

desligamento. 

Comentar sobre a existência de um vídeo explicativo no Youtube da 

empresa, sobre o funcionamento do equipamento para que o cliente possa ver o 

sistema completo de extrusão funcionando e servir como uma afirmação de que 

funciona. A partir do conhecimento que obteve na sondagem, passe suas 

expectativas e ouça o que o cliente tem a dizer relacionando as vantagens do que 

você ofertou com a expectativa do cliente. Essa etapa você irá responder aos 

problemas descobertos na etapa anterior, oferecendo soluções, criando valor para o 

outro, de forma a amplificar a relação custo/benefício. Chegada aqui seu cliente 

precisa compartilhar aqui suas expectativas iniciais, para, a partir delas, buscar um 

acordo. 

Enviar proposta de orçamento via e-mail para oficialização. O prazo de 

retorno que definimos para o cliente responder é de 2 dias úteis, caso não exista 

uma resposta o vendedor deverá ligar para o cliente e perguntar se alguma dúvida 

está pendente ou se alguma coisa não o satisfez. 

 

4.3.7 Fechamento da venda 

Diante das propostas de cada parte, este é o momento de ouvir e atacar. 

Dúvidas devem ser respondidas e as objeções rebatidas com dados, achismos ou 

opiniões não são uma boa opção de negociação trate as objeções como 

oportunidade para detalhar melhor as propostas. 

Assegurar que todas as informações foram repassadas com clareza e 

finalizar a venda, salientando que o frete deverá ser pago pelo comprador, pedindo 

as informações finais como o CEP e destino para realizar a cotação via JadLog ou 

site da MelhorEnvios, mas não descartar a possibilidade do cliente escolher sua 

própria transportadora desde que seja realizada a coleta na fábrica. Informar para o 

cliente as condições de pagamento e ver qual ele prefere. 

É preciso obter as informações necessárias para a emissão da nota fiscal 

e do envio do equipamento, são elas: Nome completo; CPF; endereço completo; 

Telefone para contato; e-mail para envio da NF; endereço de entrega do 

equipamento (caso seja diferente do endereço da NF). Transmitir as saudações 

finais para o cliente e agradecer a venda concretizada. 
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4.4 ESTRATÉGIAS DE VENDAS 

4.4.1 Aplicação da técnica CHA 

CHA é a sigla para Conhecimento Habilidade e Atitude. 

Conhecimento: O vendedor precisa ter domínio técnico das ferramentas 

e atividades do setor que atua. Conhecimento é tudo aquilo adquirido ao longo da 

vida, desde faculdade, cursos e experiência vivida.  

Habilidade: Saber colocar em prática técnicas adquiridas através do 

conhecimento, capacidade de se relacionar e entender os processos dos demais 

setores da empresa principalmente os que estão diretamente ligados ao processo de 

venda. (Estoque, produção, marketing, financeiro etc.). 

Atitude: Nesse ponto o vendedor deve ter habilidade de prever um 

problema ou crise. 

 

4.4.2 Vendedor consultivo 

Toda vez que um cliente recorre a você para sanar uma dúvida referente 

ao produto é uma venda consultiva. No caso da Fimaq 3D a venda sempre acontece 

após apresentação técnica. 

Venda consultiva trata da real necessidade, saber onde e o porquê da 

aplicação ou uso do produto, facilita ao vendedor a quebrar objeções na hora da 

negociação. 

 

4.4.3  Estratégia Spin Selling¹1 

Essa técnica orienta o vendedor a fazer as perguntas certas durante uma 

negociação ou apresentação do produto.  

Situação: Nessa etapa o vendedor deve investigar e questionar a 

situação que o cliente se encontra, o que lhe motivou a comprar ou demonstrar 

interesse pelo produto em seguida aplicar perguntas com: 

1. Qual a finalidade do produto adquirido? 

 
1 Spin Selling: metodologia de vendas criada na década de 80 por Neil Rackham. Ele 

direciona os vendedores sobre as perguntas que devem ser feitas ao longo do processo de vendas 
para aumentar as taxas de conversão. 

 

https://outboundmarketing.com.br/neil-rackham/
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2. Se atualmente ele tem uma solução similar? 

3. Qual segmento ele está inserido e seus respectivos clientes? 

Problema: Aqui você deve focar na dor, na real necessidade. Através das 

situações apontadas, você como vendedor pode direcionar seu cliente a ver um 

problema jamais percebido antes em sua área de atuação.  

1. Quanto tempo em média outras máquinas extrusoras produzem filamentos? 

2. Quanto tempo em média uma marca importada chega no Brasil? 

3. Se precisar de reposição de peça ou manutenção onde encontrar? 

4. Qual a porcentagem de imposto que o cliente paga na importação? 

5. Quanto de matéria-prima o cliente precisa gastar para fazer o setup da 

extrusora de grande porte? 

Implicação: Nesse momento o cliente reage à descoberta dos problemas 

e o vendedor tem a função de auxiliar o cliente quanto a percepção do quão 

impactante e negativo pode ser uma escolha errada. 

1. Agora que já percebe as consequências, não acha importante uma máquina 

de qualidade? 

2. Agora que já percebe as consequências, não acha importante uma máquina 

nacional? 

Necessidade: Nessa etapa o vendedor demonstra ao cliente quão 

valiosa é sua solução e como ela irá resolver seus problemas. Pode aplicar uma 

pergunta técnica ou focada na personalização do produto. 

1. Realmente precisa de um equipamento ou produto dessa robustez?  

2. Para sua demanda uma máquina de porte pequeno e menor custo 

operacional não seria a melhor? 

A estratégia Spin não deve ser aplicada de maneira ensaiada ou robótica 

é importante que o vendedor aja de maneira fluida e que as perguntas sejam feitas 

naturalmente durante a conversa com o cliente, relacione casos similares de outros 

clientes que já compraram na empresa apresente o produto de maneira memorável 

e impactante.  
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4.5 RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES 

Sempre chamar o cliente pelo nome para demonstrar pessoalidade, 

provando que o enxerga como uma pessoa e não apenas uma possibilidade de 

venda. 

É necessário conhecer o cliente. Quando o cliente percebe que o 

vendedor e a empresa reconhecem e buscam atender sua necessidade mais 

informações ele dá. Com o conhecimento de quem são os clientes fica mais fácil 

identificar quais podem ser os mais lucrativos. 

 

4.5.1 Como conhecer o cliente 

Será utilizada uma base de dados onde serão armazenadas todas as 

informações desde a prospecção até o fechamento das vendas. A avaliação será 

por rede social e também canais de atendimento e relacionamento com cliente, 

sendo assim a forma de conhecer o perfil e a necessidade traçando uma estrutura 

para gerar uma carteira de clientes sendo distintas por perfil e potencial. Todas as 

informações serão armazenadas em sistema para ter controle de cada cliente e 

empresa. 

As ferramentas que serão utilizadas serão e-mail, Pipedrive atualizando 

as informações dos clientes e das vendas com a alteração dos funis desde a 

prospecção até o fechamento da venda, rede social, canal de atendimento e 

relacionamento com cliente. As pesquisas serão filtradas por perfil, território e 

potencial. O banco de dados com todas as informações dos clientes será utilizado 

pelo setor de relacionamento com cliente. 

 

4.5.2 Como desenvolver relacionamento de longo prazo 

Visando a opção de querer oferecer o melhor produto gerando satisfação 

e a opção de escolha pelo cliente, vamos utilizar as informações do banco de dados 

para filtrar o potencial de cada cliente. Oferecemos um treinamento de utilização da 

impressora para que os clientes saibam utilizar e manusear a mini-impressora. A 

Filmaq irá oferecer também a garantia do produto pelo período de 4 meses e com 

um canal de atendimento disponível por telefone e whatsapp para tirar dúvidas sobre 

a utilização. 
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Prezamos a satisfação do cliente realizando as ligações uma vez por mês 

para tirar dúvidas e solicitar sugestões sobre o produto. Oferecemos o desconto de 

15% de desconto para a próxima compra a fim de fidelizar o cliente oferecendo todo 

suporte de pós-venda incluso. Para dúvidas e informações teremos o canal 

disponível para sanar as dúvidas e passar as informações necessárias.  

 

4.5.3 Recursos usados no processo de fidelização do cliente 

Os recursos que iremos utilizar para fidelizar esse cliente a Filmaq irá 

distribuir brindes, como mini agenda, caneta, cartões de agradecimento para as 

empresas e clientes parceiros, sendo uma forma de agradecimento e fidelização. 

Oferece também o desconto de 15% nas próximas compras e o frete grátis. 

Realizará também o contato com cliente para envio de cartões de aniversário a fim 

de estar sempre perto e presente no dia a dia dos clientes e empresas. Suporte 

sempre disponível de relacionamento para estar sempre presente.  

 

4.6 FUNIL DE VENDAS FILMAQ 3D 

O funil de vendas da Filmaq 3D foi desenvolvido no excel para que os 

gestores possam ter uma visibilidade dos processos de venda e assim tomar 

decisoes certas na hora das negociações e alcance das metas, este funil está 

dividido em seis etapas como demontradas abaixo, no qual e empresa se 

responsabiliza em preencher os respectivos campos.  

1. Leads: Na etapa Leads, os clientes chegam até a empresa através do site, 

redes de pesquisa no Google, Google Display, landing pages ou páginas de 

capturas, redes sociais, Youtube, e-mail marketing, indicações ou até mesmo 

prospecção da empresa. 

2. Oportunidades: Nessa etapa a equipe comercial da empresa faz a nutrição 

dos Leads e isso é feito no formato de ligação telefônica, levantamento das 

necessidades do lead, onde pretende aplicar, qual a demanda produtiva, qual 

seu estado, tipo de negócio e qual melhor solução oferecida. 

3. Propostas: Em propostas, após a coleta das informações e conhecimento 

das reais necessidades do cliente é gerado um orçamento e enviado ao 

cliente. 
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4. Perdido: Etapa final onde a venda não foi consolidada.  

5. Venda: Etapa final onde a venda é consolidada.  

 

4.6.1 Interface Gráfica 

A imagem abaixo ilustra a tela inicial do funil desenvolvido para auxiliar a 

visão estratégica da empresa. Na sequencia como são preenchidos cada uma das 

etapas. A representação do funil está objetiva e sofrerá variações de acordo com o 

follow-up realizado pelo vendedor e também de acordo  marcação atual da etapa.  

FIGURA 21 - PIPELINE DE VENDAS 

 

Fonte: Os autores 

 

4.6.2 Banco de dados 

O banco de dados é fundamental para o sucesso do funil de vendas. Para 

isso foram criados campos de coleta de infomações que deverão ser preenchidos 

pelos vendedores com as informações dos clientes quando estiverem em contato. 

 

FIGURA 22 - BANCO DE DADOS DO FUNIL DE VENDAS 

 

Fonte: Os autores 
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4.6.3 Gráfico de desempenho 

O gráfico de desempenho é avaliado manualmente no momento em que o 

vendedor faz o  follow-up com o cliente, sendo assim, foram pontuado alguns 

critérios para medir o desempenho e compiá-los em dados sendo eles concorrente, 

qualidade técnica prazo. É dever do vendedor selecionar a opção da lista de critérios 

de acordo com o que foi conversado com o cliente. 

 

FIGURA 23 - BANCO DE DADOS E SUAS FUNÇÕES 

 

Fonte: os autores 
 

GRÁFICO 7 - MOTIVOS DE PERDA OU GANHO. 

 

Fonte: Os autores 
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4.6.4 Pesquisa de satisfação de atendimento 

Esse campo aponta qual a satisfação do cliente referente ao atendimento 

prestado pelo vendedor da Fimaq 3D, para isso classificamos o atendimento em; 

Bom, ruim, não recomendo, excelente. Esse campo deverá ser preenchido pelo 

vendedor ou seu gestor. E ajudará a melhorar seu atendimento em vendas.  

FIGURA 24 - BANCO DE DADOS FUNIL DE VENDAS 

 

Fonte: Os autores 

 

GRÁFICO 8 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

 

Fonte: Os autores 
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4.7 ESTRÁTÉGIAS DE MARKETING PARA CAPTURA DE LEADS 

4.7.1 Landing pages 

Também conhecida como página de captura ou aterrisagem é uma 

ferramenta de marketing que ao veicular uma campanha ou anúncio no Google, o 

Lead interessado no produto ofertado preenche o formulário de captura da página, 

deixando seus dados principais de contato em seguida conduz o mesmo para 

acesso ao site, onde é possivel obeter informaçoes completas da empresa e 

produtos aumentando as chances de conversão. Atualmente a empresa conta com 

uma landing page para auxiliar nessa captura de leads. 

 

4.7.2 Rede de pesquisa 

Toda vez que o internauta pesquisar no Google palavras relacionadas ao 

produto, a ferramenta trás opçoes de sites, blogs, vídeos e demais palavras chaves. 

 

FIGURA 25 - PESQUISA DE EXTRUSORAS DE FILAMENTOS NO GOOGLE

 

Fonte: Google 

 

SEO – Search Engine Optimization ou otimização dos mecanismos de 

busca é um recurso que auxilia o posicionamento da marca na internet baseada nas 

palavras chaves mais buscadas no Google de um determinado assunto. Atualmente 

o site da Filmaq está na sexta posição dos relatórios de busca organicamente, como 

demonstrado na imagem abaixo. 
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FIGURA 26 - COLOCAÇÃO DA FILMAQ3D NO GOOGLE 

 

Fonte: Google. 

 

4.7.3 Google display 

Rede de display é um conjunto de sites onde é possível relacionar o 

produto e fazer publicidade paga do mesmo, atualmente o site da Filmaq está em 

destaque no mecanismo de busca utilizando a palavra-chave “extrusora de 

filamento” posicionada em primeiro na rede de compra Mercado Livre. 

 

FIGURA 27 - DEMONSTRAÇÃO REDE DE DISPLAY 

 

Fonte: Os autores 
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FIGURA 28 - EXEMPLIFICAÇÃO DO GOOGLE 

 

Fonte: Google 

 

Com essas estratégias a empresa garante um bom posicionamento de 

marca e consegue um bom alcance para capturar potenciais consumidores e realizar 

a prospecção, que aliada às estratégias de venda de forma mais fácil e eficaz. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Com base nos dados apresentados nesse estudo pode-se verificar que a 

empresa Filmaq3D pertence a um segmento de baixa concorrência por ser detentora 

de um produto exclusivo. De acordo com as características do produto ele mostra 

ser de grande aceitação e fácil uso pelos consumidores que o buscam, portanto a 

empresa prevê uma aceleração nas vendas, além de dados que comprovam que é 

um mercado que está em crescimento. 

Para que a empresa se destaque cada vez mais no ramo, realizou-se a 

proposta de alguns reparos em áreas defasadas que com base no diagnóstico 

empresarial e das ferramentas estratégicas apresentadas no presente trabalho, 

como a Matriz BCG, análise Swot, estratégia do Oceano Azul, método Canvas, 

Curva de valor, entre outros. Para que se chegasse à conclusão que as áreas de 

marketing e gestão comercial possuem uma forte deficiência, em especial na área 

de gestão comercial.  

E para melhorar o desempenho da Filmaq3D foi elaborada uma política 

comercial para a Filmaq3D, pois sua maior falha era não possuir este recurso de 

suma importância para a organização da empresa, estabelecendo regras e padrões 

para que de fato haja uma comunicação com os clientes de forma direta e clara. 

Lembrando que a solução apresentada só irá funcionar se os gestores de fato 

programarem todo o processo e isso depende diretamente deles. 

Além disso, outras estratégias de captação e relacionamento foram 

desenvolvidas, como a atualização do site e o e-commerce da empresa, divulgando 

os anúncios em mais canais e fugindo do convencional, além de investir em 

estratégias de SEO, Analytics, estudo de persona e principalmente em um CRM 

para estreitar o relacionamento com o cliente, realizando follow-up das 

oportunidades e melhorando o funil de vendas.  

 Acredita-se que com a execução das estratégias propostas nesse projeto 

e acompanhamento delas, como o devido uso da política comercial, a empresa 

consiga reestabelecer os valores ideais das porcentagens gráficas apresentadas 

dentro de todas as suas áreas. Assim será possível e justificável realizar a 

contratação de mão de obra técnica, criar produtos e explorar novos mercados, e 

posteriormente elaborar estratégias de endomarketing para fortalecer o desempenho 

da equipe em geral para que a empresa continue em crescimento e com resultados 
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positivos aumentando seu maquinário e buscando sempre a evolução dentro do 

mercado. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 

ENTREVISTA GESTOR FILMAQ3D 

 

1) Como funciona o marketing da Filmaq3D? 

Não investimos nem realizamos nenhum tipo de campanha de 

marketing, tampouco temos uma política de marketing definida. 

 

2) Quais ferramentas são utilizadas para essa função?  

Temos um site desatualizado que pode ser encontrado através do Google. 

Utilizamos do MercadoLivre como uma vitrine virtual. 

 

3) Como é medido o retorno do marketing da empresa? 

Não fazemos a medição de retorno algum. 

 

4) Quais as dificuldades que a Filmaq encontra na gestão comercial? 

Não temos nada definido corretamente, fazemos as coisas como dá na 

telha, sem uma padronização de processos. 

 

5) O que poderia ser feito para mudar essa situação? 

A criação de uma política comercial é uma boa saída para padronizar tudo. 

 

6) O que falta na Filmaq3D que seus concorrentes apresentam? 

A Filmaq3D precisa ser encontrada mais facilmente, precisa ter um bom 

marketing para que possa ser vista no mercado e consequentemente vender 

mais. 
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7) Como são gerenciadas as vendas na Filmaq3D? 

As vendas são gerenciadas de maneira muito básica, sem a alimentação 

de um sistema que permita uma melhor análise baseada nas informações 

disponíveis. 

 

8) Existe um padrão de regras e atendimento ao cliente? 

Não temos um padrão, fazemos tudo da maneira que já vem dando certo, 

nos apoiando apenas no feeling do vendedor. 

 

9) Como poderia melhorar os resultados da empresa através das vendas? 

Precisamos alavancar as vendas para obter mais capital que possa ser 

investido na empresa. 

 

10)  Quais os objetivos futuros da empresa? 

Obter um faturamento mensal de no mínimo R$50.000, alavancar as 

vendas para melhoria da planta e obter caixa suficiente para compra de 

maquinário que diminua a dependência de terceiros. 
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APÊNDICE 2 

RELATÓRIO PLANILHA DIAGNÓSTICO GESTÃO COMERCIAL FIMAQ3D 
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