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RESUMO

Este trabalho foi realizado a partir das normas de Projetos Integradores da ESIC Business and
Marketing School, cumprindo com os requisitos da Instituição. O Projeto consiste em uma
assessoria empresarial para a Sulglass, que é uma beneficiadora de vidros situada em Curitiba,
com o objetivo de reestruturar seu processo de marketing digital e suportar as melhorias dos
processos e na divulgação da marca. No diagnóstico realizado pela equipe, foi possível
observar oportunidades excepcionais para a empresa, sendo fundamental para ela, o início do
Desenvolvimento da Situação Proposta ainda em 2018. No primeiro semestre de 2019, foram
elaborados e implantados pelos gestores, com o auxílio dos integrantes da equipe e aprovação
dos donos, Planos de Ação que levaram a Sulglass mudar sua forma de agir e alcançar
grandes resultados.



RESUMEN

Este trabajo fue realizado de acuerdo con las normas de Proyectos Integradores de ESIC –
Business and Marketing School, cumpliendo con todos los requisitos de la Institución. El
Proyecto es una asesoría empresarial para Sulglass, que es una beneficiadora de vidrios con su
sitio en Curitiba, y tiene el objetivo de reestructurar su proceso de marketing digital y soportar
las mejoras de sus procesos y en la divulgación de la marca. En el Análisis, fue posible
averiguar oportunidades excepcionales para la empresa, siendo fundamental para ella, el
inicio del Desarrollo de la Situación Propuesta aún en 2018. En el primer semestre de 2019,
fueran desarrollados y puestos en acción por los gestores, con la ayuda de los miembros del
equipo y aprobación de los dueños, Planes de Acción que cambiaron la manera de Sulglass
actuar y resultó en grandes logros para ella.



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 14
2. EMBASAMENTO TEÓRICO 18

2.1. O MERCADO DE VIDROS INDUSTRIAIS NO BRASIL 18
2.2. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA SULGLASS 21
2.3. O E-COMMERCE NO BRASIL 22
2.4. ASSESSORIA EMPRESARIAL 24
2.5. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 25
2.6. MÉTODO PDCA 26
2.7. FLUXOGRAMA 26
2.8. ANÁLISE DE VENDAS 28
2.9. ANÁLISE DA PUBLICIDADE 29
2.10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 29
2.11. PONTO DE EQUILÍBRIO 30
2.12. PONTO DE LUCRO 30
2.13. PESQUISA DE MARKETING 31
2.14. BENCHMARKING 32
2.15. MARKETING DIGITAL 33
2.16. DIAGNÓSTICO DE MARKETING DIGITAL 33
2.17. SEO 34
2.18. PLANO DE MARKETING 34
2.19. INFORMAÇÕES DE MERCADO 35
2.20. MATRIZ SWOT 35
2.22. ESTRATÉGIAS 36
2.23. MIX DE MARKETING 37
2.24. PLANO DE COMUNICAÇÃO 38
2.25. VENDAS 38
2.26. PLANO DE CRESCIMENTO DE VENDAS 39
2.27. PREVISÃO DE VENDAS 39
3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 41
3.1. FLUXO DA SITUAÇÃO ATUAL 41
3.2. ANÁLISE DE VENDAS E DA COMUNICAÇÃO DA SULGLASS 43
3.2.1. Curva ABC 45
3.3. ANÁLISE FINANCEIRA 46
3.4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 47
3.4.1. Relatório da Pesquisa Quantitativa 47
3.4.2. Relatório da Pesquisa Qualitativa 50



3.5. PESQUISA DE CLIMA DOS COLABORADORES 56
3.5.1. Relatório da Pesquisa Quantitativa 56
3.5.2. Relatório da Pesquisa Qualitativa 60
3.6. VISITAS DE BENCHMARKING AOS CONCORRENTES 64
3.6.1. Relatório de Benchmarking – Prisma Têmpera – 05/10/2018 65
3.6.2. Relatório de Visita de Benchmarking – Vidrolar– 08/10/2018 67
3.6.3. Relatório de Visita de Benchmarking – Master Temper – 07/01/2019 70
3.7. DIAGNÓSTICO DE MARKETING DIGITAL 71
3.7.1. Análise do Ranqueamento ou Facilidade e Viabilidade De Se Encontrar a
Empresa. 72
3.7.2. Análise Técnica do Site 74
3.7.3. Análise das Mídias Sociais 78
3.7.4. Análise de Referência 78
3.8. ANÁLISA DE RISCOS 79
3.9. NORMAS E PROCEDIMENTOS 80
4. DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA 81
4.1. PLANOS DE AÇÃO 2019 83
4.1.1. Plano de Ação – Setor Financeiro 83
4.1.2. Plano de Ação – Setor de Recursos Humanos 84
4.1.3. Plano de Ação – Setor de Produção 86
4.1.4. Plano de Ação – Setor Comercial 89
5. IMPLANTAÇÃO 91
5.1. IMPLANTAÇÃO – SETOR FINANCEIRO 91
5.2. IMPLANTAÇÃO – SETOR DE RECURSOS HUMANOS 91
5.3. IMPLANTAÇÃO – SETOR DE PRODUÇÃO 91
5.4. IMPLANTAÇÃO – SETOR COMERCIAL 92
5.5 IMPLANTAÇÃO – FLUXO PROPOSTO 95
6. CONCLUSÃO.....................................................................................................................97
7. REFERÊNCIAS 98

7.1. REFERÊNCIAS DE SITES VISITADOS 99
ANEXO 1 – PLANO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 101
ANEXO 2 – PLANO DA PESQUISA DE CLIMA DOS COLABORADORES 107
ANEXO 3 – PLANEJAMENTO DO BENCHMARKING 114
ANEXO 4 – CARTA DE SOLICITAÇÃO DE BENCHMARKING 116
ANEXO 5 – ROTEIRO DE VISITA DE BENCHMARKING 118
ANEXO 6 – CÓDIGO DE CONDUTA DAS VISITAS DE BENCHMARKING 121





15

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho foi elaborado para atender aos requisitos do PI – Projeto Integrador da

ESIC Business & Marketing School, e tem por tema o Assessoramento à empresa Sulglass,

objetivando o uso de metodologias e práticas que lhe permitam melhorar seus processos para

maximizar resultados e vendas.

A Sulglass é uma Tempera de Vidros fundada em Curitiba – PR em 2006, e que apesar

das dificuldades encontradas no início de suas atividades, vem aumentando o seu faturamento

ano após ano em plena crise, enquanto muitas empresas do setor encerraram suas atividades

no mesmo período. A empresa oferece a seus clientes diversos modelos de vidros, cortes e

assessórios, atendendo projetos de pequeno, médio e grande porte.

IMAGEM 1 – FACHADA DA SULGLASS

Fonte: Sulglass

A Sulglass atua no Setor Vidreiro, que por sua vez tem na Construção Civil seu maior

mercado, responsável por 80% do consumo. Assim como em outros setores, a crise

econômica nacional afetou forte e negativamente a Construção Civil e consequentemente o

Mercado Vidraceiro, acarretando o fechamento de diversas Têmperas. Para piorar o cenário,

em 2018 o houve desabastecimento e falta de matéria-prima, além de um aumento no preço

dos insumos na ordem de 45%, em relação ao período anterior.
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IMAGEM 2 – FÁBRICA DA SULGLASS

Fonte: Sulglass

Neste cenário, o Problema deste trabalho foi verificar a viabilidade de melhorar os

processos para suportar o aumento das vendas da Sulglass - e definir como fazê-lo. Em uma

das primeiras reuniões realizadas com os sócios da empresa, foram definidos os seguintes

objetivos:

• Reestruturar os processos de vendas e marketing da empresa até julho/2019;

• Reestruturar os processos da empresa que tenham relação com vendas e marketing,

até julho/2019;

• Suportar as melhorias na divulgação da marca e no aumento as vendas.

O Projeto atendeu a todos os requisitos da ESIC, utilizando a metodologia

recomendada nos Manuais da Instituição, e que compreendem as respectivas etapas:

Planejamento do Projeto, Diagnóstico/Desenvolvimento, Controle e Ação (PDCA).

As expectativas dos proprietários da Sulglass ao início do projeto foram:
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• Manter sigilo sobre as informações do mesmo (principalmente com os

colaboradores);

• Agendar corretamente os horários e datas de trabalho, priorizar o planejamento e

definição do marketing digital e e-commerce;

• Apoiar e avaliar o lançamento da Loja do Vidraceiro, que já estava definida antes do

início deste trabalho.

A equipe de Assessoria deste projeto foi composta por alunos de Gestão Comercial,

um Professor orientador da ESIC e, um Patrocinador, sendo ele o Sócio Proprietário da

Sulglass.

Foram definidos e observados os seguintes fatores críticos para o sucesso do trabalho:

• O envolvimento e participação dos sócios e gestores da empresa;

• Boa comunicação;

• Gestão do Tempo;

• Planejamento.

Seguindo a metodologia adotada pela ESIC, este trabalho foi desenvolvido em duas

partes denominadas PI - Projeto Integrador I e PI - Projeto Integrador II:

a) PI parte I - compreendeu o Planejamento e Diagnóstico da Situação da Empresa, e

foi elaborada no segundo semestre de 2018

b) PI parte II – abrangeu o Desenvolvimento da Situação Proposta, a Implantação e o

Controle dos Resultados e foi desenvolvida ao longo do primeiro semestre de 2019

O capítulo 2 deste trabalho apresenta um resumo do que foi estudado em sua primeira

fase, o Embasamento Teórico. Ali, a maior contribuição foi a compreensão da importância e

das etapas ou métodos a serem adotados em cada tarefa desenvolvida posteriormente em sua

forma prática.

No Diagnóstico da Situação Atual da Sulglass, foram realizados levantamentos vitais

como a Pesquisa de Satisfação dos Clientes, a Pesquisa de Clima dos Colaboradores, as

Visitas de Benchmarking a Concorrentes e a Análise de Vendas e do Marketing da empresa. E

tal qual foi vislumbrado nas primeiras reuniões, tornou-se necessário analisar outros processos

como Estoques, Salvos, Produção e RH, devido a sua influência nos resultados de Marketing
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e Vendas. Todos estes estudos são apresentados no capítulo 3 deste trabalho, e se constituíram

num verdadeiro “termômetro” para os sócios e integrantes da equipe do projeto.

No capítulo IV é apresentado o Plano de Ações ou de Melhorias, desenvolvido em

conjunto com os sócios e gestores da empresa em formato de Planos de Ação e que utilizaram

a metodologia 5W2H. A partir destes planos, que continham indicadores de desempenho e

metas a serem atingidas, cada gestor passou a negociar suas ações e apresentar mensalmente

os resultados obtidos.

A Implantação das mudanças no Sulglass e os resultados obtidos em cada um dos

planos e ações é apresentada no capítulo 5 deste trabalho. Ali, pode-se observar a importância

do mapeamento e estabelecimento de metas para os principais indicadores da empresa, bem

como as melhorias e resultados já obtidos e em fase de implantação – uma vez que as metas

se estendem até o final de 2019.

No capítulo 5 é possível observar melhorias sensíveis e óbvias em Vendas e

Marketing, Estoques, RH, Finanças, Produção e em todas as atividades ou tarefas

responsáveis pelos resultados da Sulglass. Além dos indicadores quantitativos ali

apresentados, a avaliação final dos sócios da empresa e “contratantes” do serviço deixam

muito clara a contribuição deste projeto para o sucesso da Sulglass.

No capítulo 6 do trabalho é apresentada a Conclusão do trabalho, com uma avaliação

sobre os resultados do trabalho, expectativas e recomendações, sob a ótica do cliente

(Sulglass), dos objetivos e regras da ESIC e mesmo sob a ótica pessoal dos integrantes da

equipe que o desenvolveu.

Os planos referentes as pesquisas de satisfação e clima, bem como das visitas de

benchmarking, podem ser visualizadas nos Anexos do projeto.
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2. EMBASAMENTO TEÓRICO

O embasamento teórico foi a primeira tarefa realizada pela equipe, e tinha por objetivo

prover metodologia para cada tarefa a ser realizada. Por isto focou sempre o conceito de cada

assunto e sua forma de desenvolvimento ou elaboração (“como se faz”). A seguir é

apresentado um resumo de tal estudo.

2.1. O MERCADO DE VIDROS INDUSTRIAIS NO BRASIL

Segundo Seixas (2018, p.7), após buscas sobre os dados e informações do Mercado

Nacional de vidros, é notório que desde 2016 o consumo de vidros temperados segue em

constante crescimento, sendo que, nos anos anteriores, o consumo apresentava quedas. Nesta

década seu valor diminuiu em média de 32%, devido a mais de 550 fornos de temperas no

Brasil. Tendo um crescimento de até 5%, o setor de vidros temperados é responsável por mais

da metade da participação no mercado vidreiro, totalizando 52,8%, o que representa

28.862.700m². Em contrapartida, o vidro laminado vem decaindo cada vez mais em seu

consumo desde o ano de 2015, numa baixa acumulada de 26%.

As usinas de base brasileiras possuem como capacidade de produção por dia quase

7.000t, conforme identificamos no gráfico abaixo juntamente com suas respectivas usinas:

IMAGEM 3 – CAPACIDADE INDUSTRIAL NACIONAL

Fonte: https://abravidro.org.br/wp-content/uploads/2015/02/panorama2018_industrias.jpg (2018)
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De acordo com Cassola (2018) o Brasil atualmente está entre os maiores produtores de

vidro da América Latina e ainda assim destaca a grande dificuldade enfrentada por conta da

lentidão, burocracia, ineficiência e valores altos por conta do governo atual, sendo por conta

desses fatores e outros, uma potência reprimida.

Segundo Saker (2018, p.21) “a crise nacional que o Brasil sofre por anos atinge muitos

mercados, incluindo o setor vidreiro, que sofre de modo drástico. Devido especialmente a

queda de atividades que teve a construção civil, que é responsável por 80% do consumo de

vidros no Brasil, e outros motivos internos do próprio mercado de vidros. A matéria-prima se

torna escassa e tem seu valor aumentado”.

Enquanto grandes projetos da construção civil não saem do papel, o que tem

movimentado lentamente o mercado vidraceiro são retrofits e reformas. Mas comparado com

o ano de 2017, ainda assim, houve um crescimento de 1,7% no faturamento deste ano até

julho, segundo ABRAMAT- Associação Brasileira da Industria de Materiais de Construção

(SAKER, p.21). Vendo assim em 2018:

IMAGEM 4 – INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

Fonte: https://pdf.magtab.com/leitor/136/edicao/20190 (2019)

O autor ainda afirma que, apesar de ainda estar longe de poder comemorar alguma

vitória sobre a pequena melhora deste mercado, empresários e profissionais da área afirmam

ter esperança numa retomada ainda a ser consolidada a partir deste ano. Mas a situação do

país com tantas dificuldades sendo enfrentadas, somadas ainda a greve que os caminhoneiros

fizeram, diminuiu ainda mais a produção, pela falta da matéria-prima, afetando fortemente os
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planos das empresas. Para ficar transparente os fatores que mais afetam o mercado vidreiro e

quais suas proporções, analisa-se o gráfico abaixo da pesquisa realizada com empresários,

onde os mesmos assinalaram três fatores que mais prejudicavam suas empresas:

GRÁFICO 1 – PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA INDUSTRIA

Fonte: https://abravidro.org.br/revistapdf/?urlpdf=19461 (2018)

Para 2018, se enxerga a indústria de vidros da seguinte forma, “Estamos enfrentando

um ano de transição com alta volatilidade, incertezas políticas e pressões nos custos dos

insumos básicos, além da sensível redução nas estimativas de crescimento econômico”

(FALDINI apud SAKER, 2018, p.21).

O setor também foi afetado no período de campanhas eleitorais, pois havia muitas

incertezas quanto ao futuro econômico do país. Também, era esperado algum candidato que

trouxesse ao Brasil maior competitividade e eficiência nos diversos setores econômicos,

inclusive os vidreiros e de construção civil. Assim como outros pontos entre os quais são

influência direto para o mercado, por exemplo a reforma tributária, diminuindo assim tributos,

redução da burocracia que acaba deixando lenta as operações, investir na infraestrutura,

qualificação da força de trabalho e entre outros (SAKER, 2018, p.26)

Já para este ano de 2019, Seixas (2019, p.3) afirma “após três anos de queda na

produção de vidros processados e, consequentemente, no faturamento do setor, registramos

um aumento de 1,9% no volume produzido e de 8% no faturamento”. Tendo como exemplo

os gráficos a seguir:
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GRÁFICO 2 – EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE VIDROS PROCESSADOS

Fonte: https://pdf.magtab.com/leitor/136/edicao/20190 (2019)

Com cautela e expectativas otimistas, profissionais do ramo estão planejando assim

aumentar seu número de oferta e consequentemente aumentar também suas vendas.

Principalmente devido ao pequeno crescimento obtido no início do ano, que acreditam ser

algo crescente daqui para frente (SAKER, 2018, p.27).

2.2. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA SULGLASS

Mediante a entrevista com um dos sócios proprietários da Sulglass, Gerson José, a

empresa Sulglass Indústria e Comércio de Vidros LTDA iniciou suas atividades em novembro

de 2006 na cidade de Curitiba/PR, tendo como atividade principal o beneficiamento e

transformação do vidro plano, com os sócios proprietários, Gerson José, Luciano Carvalho e

Fábio Cardoso, que já tinham experiência no ramo por serem proprietários também da Pacre

(empresa do mesmo ramo de acessórios para vidros temperados) ”. (RITA, 2015)

A entrevistadora ainda afirma que a Sulglass se encontra entre as maiores têmperas do

Paraná atualmente, mas começou somente com um pequeno forno de pinça e, assim como a

maioria das empresas em seu início, não encontrou nenhuma facilidade para ingressar no
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mercado, se consolidar e, atingir o porte que se encontram atualmente. Um fato que somou as

dificuldades, foi que “nenhum dos funcionários possuíam muito conhecimento técnico a

respeito da fabricação de vidros temperados, somente de seus acessórios e componentes”.

(RITA, 2015)

Em 2014 comprou uma biseladora (realiza bisotê em espelhos e vidros) no valor de

meio milhão de reais, começando a trabalhar com espelhos laminados e comuns. A partir

deste novo investimento, a empresa deu um salto em seu faturamento, por atingir agora, até

mesmo o público voltado para acabamentos e decoração.

Mesmo notando “grandes pontos para aperfeiçoar, felizmente observa-se um

crescimento contínuo no decorrer dos anos, com aumentos no faturamento de ano em ano.

Sendo realizadas mudanças e melhorias gradativamente de acordo com experiência e

conhecimento de mercado”. (RITA, 2015)

A Sulglass abriu neste ano de 2018 a Loja do Vidraceiro, onde iniciou suas atividades

em setembro de 2018 na cidade de Curitiba/PR, tendo como atividade principal o atendimento

aos vidraceiros da cidade de Curitiba, com produtos e equipamentos especializados. De

acordo com os sócios, existe um grande déficit para esta área específica no mercado.

2.3. O E-COMMERCE NO BRASIL

Consoante com o autor Limeira (2007, p.42), o mercado nacional teve grandes

mudanças, mesmo que lentamente e atrás de outros países. Com as primeiras lojas virtuais

sendo criadas e lançadas na internet brasileira por volta do ano de 1996, sendo

especificamente B2C um comércio eletrônico que tem crescido cada vez mais ao longo desses

anos. Tendo um faturamento de R$13,3 bilhões no ano de 2006 somente com vendas online

de automóveis, bens de consumo e pacotes turísticos.

Estando longe de atingir a maturidade em questão de Ciclo de Vida (ADL) ainda assim

o e-commerce nacional possui uma boa expectativa para o futuro conforme mostra gráfico a

seguir.
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GRÁFICO 3 – CICLO DE VIDA E-COMMERCE BRASILEIRO

Fonte: Webshoppers / Forest Research

Alguns exemplos de lojas eletrônicas pioneiras no Brasil, são a Americanas.com,

sendo por muito tempo a maior loja virtual brasileira e estando entre as maiores, possui 19

anos e chegou a R$864,8 milhões de faturamento em 2005. Neste mesmo ano a antiga loja

virtual Booknet, comprada em 1999 pela Submarino.com, faturou R$ 574,2 milhões com

vendas de CDs, vídeos e títulos de livros (LIMEIRA, 2007).

Dado o contínuo crescimento do e-commerce, que é impulsionado cada vez mais por

seus usuários ativos, vemos abaixo percentualmente no gráfico.

GRÁFICO 4 – CICLO DE VIDA E-COMMERCE BRASILEIRO

Fonte: Webshoppers / Forest Research

Os produtos mais comercializados na internet foram durante muito tempo Livros, CDs

e DVDs. Porém com o passar do tempo e os recursos se tornando cada vez mais acessíveis

para as pessoas, de acordo com a Ebit em 2017 os que estão na liderança agora são produtos
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de moda e acessórios, eletrônicos, livros, celulares, informática, saúde e cosméticos,

automóveis e entre outros (LIMEIRA, 2007).

Segundo Lisboa (2018), com tantas inovações e mudanças no varejo nacional,

empresas industriais e comerciais no Brasil precisaram adotar a política de estratégias

multicanal. Onde anteriormente vendiam somente através de lojas físicas, e para não serem

“abandonadas” pelo mercado, adotam também lojas virtuais para atender o maior público

possível. Exemplos de empresas que adotaram tal inovação são redes como Ponto Frio,

Magazine Luíza, Americanas e Livraria Saraiva.

Visto que a mudança advinda da evolução do e-commerce afetou diretamente o

mercado nacional, não se pode deixar de citar sites com estratégias B2B, que tem em sua

maior parte representada por produtos industriais e de construção, serviços gerais e logística.

Destacando-se por um bom período no mercado, empresas como Ford, General Motors,

Ticket Serviços, Gol, Natura, Camargo Corrêa Cimentos, Toyota e Salutia (LISBOA, 2018).

No ano passado o crescimento mundial de vendas e compras online, teve crescimento

de 17%. Assim como para este ano e os próximos, a tendência é continuar crescendo. Na

atualidade se torna algo básico para uma loja virtual, possuir um site responsivo, mobile e até

mesmo aplicativos. Por ver que compras pelos aparelhos móveis, como smartphones,

tornam-se a maior tendência de agora para frente (LISBOA, 2018).

2.4. ASSESSORIA EMPRESARIAL

Segundo Oliveira (2010, p.93), “assessoria é a atividade de auxiliar a empresa-cliente

ou o responsável de uma unidade organizacional em assuntos gerais ou específicos (jurídicos,

relações públicas, etc.)”.

As etapas do processo de assessoria se assemelham e muitas vezes são embasadas no

ciclo PDCA. Segundo o Manual de consultoria da ADL, as etapas da assessoria empresarial

são:
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IMAGEM 5 – AS ETAPAS DA ASSESSORIA EMPRESARIAL

Fonte: Manual de consultaria da ADL

Assessoria empresarial é a base desse trabalho, ou seja, está presente em todo o

processo de desenvolvimento.

2.5. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

De acordo com Pfeifer (2018), “é uma ferramenta de gestão que permite avaliar os

processos internos da empresa, levantando seus pontos fortes e fracos, para assim, definir o

que é mais importante e tomar medidas necessárias para solucionar problemas e aumentar seu

lucro”.

Baseando-se no autor, para realizar um bom diagnóstico empresarial, é necessário

utilizar ferramentas como a matriz 5W2H, e a mesma será utilizada na elaboração dos planos

de ação da empresa.

TABELA 1 – MATRIZ 5W2H
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Fonte: https://www.treasy.com.br/blog/matriz-gut/ (2018)

A equipe realizou um diagnóstico empresarial para avaliar a Sulglass. Por sua vez, a

empresa utilizou as matrizes acima para desenvolver planos de ação, que encontram-se no

item 4 deste trabalho.

2.6. MÉTODO PDCA

Segundo Campos (1996, p.36), PDCA é um método de gerenciamento que

operacionaliza as diretrizes de uma organização. Campos (1996, p.40) ensina que o propósito

é realizar mudanças necessárias para se obter melhoria contínua, sendo que, para isso, é

necessário seguir fielmente as quatro etapas do processo e fazê-lo initerruptamente.

O autor afirma que as etapas devem ser divididas da seguinte forma:

IMAGEM 6 - AS ETAPAS DO PDCA

Fonte: Livro “Gerenciamento pelas diretrizes” Vicent Falconi Campos (1996, p.36)

A assessoria prestada para a Sulglass utilizou as etapas do PDCA, previsto no Manual

de Projetos Integradores da ESIC.

2.7. FLUXOGRAMA

De acordo com Rodrigues (2012, p. 90), “fluxograma é a maneira gráfica de mapear as

etapas de um processo e organizá-los em uma sequência lógica e de forma planejada”.

Em sua elaboração deve-se seguir os seguintes passos:

● Desenvolvimento da “definição” do sub-processo;
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● Revisão dos direcionadores e oportunidades de redesenho identificados

anteriormente;

● Desenvolvimento da “visão conceitual” do sub-processo redesenhado;

● Elaboração do fluxograma para o sub-processo;

● Identificação de viabilizadores e barreiras para a implementação do redesenho;

● Dimensionamento preliminar/alocação dos recursos materiais (equipamentos,

instalações, etc.) necessários para o sub-processo redesenhado.

O detalhamento dos sub-processos será feito através do desenvolvimento de

fluxogramas - uma ferramenta básica de análise, na metodologia da ADL, conforme a

imagem:

IMAGEM 7 –FLUXOGRAMA

Fonte: Livro “Ações para a qualidade” Marcus Vinicius Rodrigues (2012, p.91)

Com a elaboração do fluxograma, avalia-se que:

• Torna mais fácil entender um processo de grande abrangência.

• Identifica as atividades que o compõem.

• Auxilia a identificação de pontos de falhas (“breakdown points”) no processo:

– Redundâncias;

– Gargalos;

– Fontes de erro;

– Não adição de valor.
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• Serve como referência para a avaliação das propostas de redesenho.

O fluxograma da Sulglass encontra-se no item 3.1 deste projeto.
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2.8. ANÁLISE DE VENDAS

Se define a respeito da análise de vendas que: “Se basan en la obtención, seguimiento

y comparación de ratios o índices de gestión (que se obtienen del programa de facturación y

de los reportes de los vendedores)” (BOBADILLA, 2011, p.300).

Segundo Stanton e Spiro (2010, p.411), a Análise de Vendas pode ser realizada a partir

de quatro bases distintas, sendo elas, o Volume Total de Vendas, as Vendas por Territórios, as

Vendas por Produtos e Vendas por Categorias de Clientes, e sugerem que sejam feitas da

seguinte maneira:

• Análise de Vendas pelo Volume Total de Vendas: É necessário obter os números das

vendas anuais da empresa durante um determinado período, e dividir pelas vendas anuais da

indústria no mercado geográfico aonde a empresa atua. Como resultado, se obterá a

participação de mercado da empresa (Stanton e Spiro, 2010, p.412);

• Análise de Vendas por Territórios: Esta análise é formada por quatro etapas. Em

primeiro lugar, é selecionado um índice de mercado que forneça o percentual de vendas totais

que deve ser obtido em cada território. Segundo, é identificado as vendas totais da empresa

durante o período analisado, em moeda ou unidades. Terceiro, o índice territorial é

multiplicado pelo total das vendas para elaborar uma meta. Quarto, as vendas regionais são

comparadas com as metas regionais para observar o grau de variância (Stanton e Spiro, 2010,

p.413);

• Análise de Vendas por Produtos: É possível fazer diversos tipos de análises

diferentes a partir dessa base, por exemplo, dividir o número de vendas totais por produtos

individuais ou grupo de produtos. Outra maneira é comparar as vendas totais de determinado

produto com as vendas totais dessa linha de produtos na indústria, obtendo assim, o

desempenho do produto. Por fim, também é possível aprofundar ainda mais essa análise ao

comparar as vendas totais de cada linha de produto, nas regiões abrangidas pela empresa

(Stanton e Spiro, 2010, p.414);

• Vendas por Categorias de Clientes: Essa análise pode ser feita três diferentes

maneiras. Classificar os clientes com base na indústria, classificar pelos canais de distribuição

e fazer a classificação dos clientes-chave. Deve-se analisar cada uma dessas classificações

segundo o território e para cada linha de produtos (Stanton e Spiro, 2010, p.416).

É possível encontrar a Análise de Vendas da Sulglass no item 3.2 desse projeto.
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2.9. ANÁLISE DA PUBLICIDADE

A Análise da Publicidade, “[...] tiene por objeto evaluar el material publicitario, con el

fin de verificar cuál es el adecuado y el más eficaz para alcanzar el objetivo que nos

proponemos” (UCEDA, 2008, p.357).

Baseando-se na autora, tal análise é feita a partir dos estudos de três áreas:

1 - Análise socioeconômica - estuda a publicidade desde um ponto de vista global e

analisa os efeitos da comunicação na sociedade;

2 - Análise das mensagens publicitárias – analisa a eficácia da mensagem e o pode ser

feito para melhorá-la;

3 - Análise dos meios publicitários – analisa os melhores meios para difundir as

mensagens publicitárias.

A Análise da Publicidade da Sulglass será desenvolvida ao longo do Projeto

Integrador II.

2.10. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Tal qual explica Assaf Neto (2010, p.64), a Demonstração do Resultado do Exercício

(DRE) é um documento contábil que fornece a empresa os resultados durante determinado

exercício social, ou seja, demonstra se a mesma teve lucro ou prejuízo.

O autor recomenda que a DRE seja feita da seguinte maneira:

IMAGEM 8 – DRE

Fonte: Livro “Estrutura e Análise de Balanços” Alexandre Assaf Neto (2010, p.65)
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A DRE da Sulglass se encontra no item 3.3 desse projeto.

2.11. PONTO DE EQUILÍBRIO

De acordo com Martins (2010, p.258), “a empresa obterá seu Ponto de Equilíbrio

quando suas Receitas Totais equalizarem seus Custos e Despesas Totais”, ou seja, quando o

lucro da empresa for igual a zero.

O autor demonstra em forma gráfica como se atinge o Ponto de Equilíbrio:

IMAGEM 9 – FORMA GRÁFICA DO PONTO DE EQUILÍBRIO

Fonte: Livro “Contabilidade de Custos” Eliseu Martins (2010, p.258)

Baseando-se no autor, para encontrar o Ponto de Equilíbrio é necessário utilizar a

seguinte fórmula matemática:

Ponto de Equilíbrio = Custos Fixos ÷ Margem de Contribuição * Receita

O Ponto de Equilíbrio da empresa se encontra no item3.3 desse projeto.

2.12. PONTO DE LUCRO

Tomando por base Martins (2010, p.258), o Ponto de Lucro é definido pela Receita

Total que a empresa necessita em determinado período, para, após as deduções de Custos e

Despesas Totais, restar o lucro desejado. A base de tempo pode ser mensal, trimestral,

semestral ou ainda anual.

Para encontrar o ponto de lucro da empresa é necessário utilizar a seguinte fórmula

matemática:

Ponto de Lucro = (Custos Fixos + Lucro Desejado) ÷ Margem de Contribuição *

Receita

O Ponto de Lucro da Sulglass se encontra no item3.3 do presente projeto.
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2.13. PESQUISA DE MARKETING

“Pesquisa de marketing é a identificação, a coleta, a análise e a disseminação

sistemática e objetiva das informações; e esse conjunto de ações é empreendido para melhorar

as tomadas de decisão relacionadas à identificação e à solução de problemas [...] em

marketing”. (MALHOTRA, 2005, p.4).

Segundo Malhotra (2005, p.7), as Pesquisas de Marketing são compostas por seis

etapas, descritas a seguir: Definição do problema; Desenvolvimento de uma abordagem para o

problema; Formulação de um projeto de pesquisa; Realização de trabalho de campo e coleta

de dados; Tabulação e análise de dados e; Realização e apresentação do relatório.

De acordo com o autor, existem três tipos básicos de Pesquisa, sendo elas

Exploratória, Descritiva e Causal.

TABELA 2 – TIPOS DE PESQUISA

Fonte: Livro “Introdução à Pesquisa de Marketing” Naresh K. Malhotra (2005, p.57)

O autor ainda conclui que são duas as principais técnicas para a realização de Pesquisa

de Marketing, Qualitativa e Quantitativa.
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TABELA 3 – TÉCNICAS DE PESQUISA

Fonte: Livro “Pesquisa de Marketing – Uma orientação aplicada” Naresh K. Malhotra (2001, p.156)

As pesquisas realizadas para compor esse projeto, são encontradas nos itens 3.4 e 3.5.

2.14. BENCHMARKING

Segundo Araújo (2012, p.198), é um processo constante que visa aprender as melhores

práticas das empresas referencias no mercado, concorrentes diretos e ainda qualquer outra

empresa que se destaque em um processo específico, para então, comparar com as práticas

atuais da organização e, promover a melhoria e excelência das mesmas.

O autor sugere que o benchmarking seja feito da seguinte maneira:

IMAGEM 10 – AS ETAPAS DO BENCHMARKING

Fonte: Livro “O Caminho da Qualidade” Luis César G. de Araujo (2012, p. 215)



36

O Benchmarking foi uma importante ferramenta utilizada pela equipe, que será

apresentada no item 3.6 desse projeto.

2.15. MARKETING DIGITAL

Las Casas (2009, p.308), define marketing digital como, “um conjunto de transações

eletrônicas que visam a transferência de produtos e serviços do produto aos consumidores por

meio da internet”.

As etapas iniciais do marketing digital dependem de planejamento, análise e

implantação, após essas etapas é desenvolvido o melhor projeto mediante as necessidades da

empresa.

Nesse projeto a empresa assessorada vai buscar desenvolver um novo processo de

Marketing Digital remodelado para eficiência e resultados. Esse novo processo será

implantado ao longo do Projeto Integrador II.

2.16. DIAGNÓSTICO DE MARKETING DIGITAL

Segundo (Fabre, 2017), “diagnóstico de Marketing Digital é basicamente como um

diagnóstico em um consultório médico: uma avaliação completa da situação atual do prospect

que ajuda a encontrar possíveis problemas, assim como as oportunidades latentes que seus

serviços podem trazer.”

As etapas consistem em verificar os pontos fracos que devem ser trabalhados e os

pontos fortes que podem estar sendo subutilizados pela empresa, para realizar o diagnóstico

deve-se avaliar os seguintes quesitos:

IMAGEM 11 – AS ETAPAS DO MARKETING DIGITAL

Fonte: https://resultadosdigitais.com.br/agencias/diagnostico-de-marketing-digital/
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O diagnóstico do Marketing digital foi utilizado no capítulo 3.7 do Projeto Integrador.
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2.17. SEO

Segundo Mesquita (2017), “SEO significa Search Engine Optimization (Otimização

para Mecanismos de Busca). É um conjunto de técnicas de otimização para sites, blogs e

páginas na web. Essas otimizações visam alcançar bons rankings orgânicos gerando tráfego e

autoridade para um site ou blog.”.

Segundo a empresa Conversion, o ciclo de realização de um SEO é o seguinte:

IMAGEM 12 – PROCESSO DE SEO

Fonte: https://www.conversion.com.br/otimizacao-de-sites-seo/metodologia-de-seo/

Esse processo de otimização será usado para alcançar uma maior eficiência se tratando

do marketing digital da empresa e vai ser implantado ao longo do Projeto Integrador II.

2.18. PLANO DE MARKETING

Segundo Kotler (2000. p.108), “o Plano de Marketing consiste em analisar

oportunidades de marketing, pesquisando e selecionando mercados-alvo, delineando

estratégias, planejando e organizando programas, e implementando e controlando o esforço de

marketing”.

O autor descreve na tabela abaixo qual conteúdo deve ser apresentado em um plano de

marketing:
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IMAGEM 13 – ETAPAS DE UM PLANO DE MARKETING

Fonte: : Livro “Administração de Marketing” Philip Kotler(2000, p.108)

O plano de marketing será desenvolvido ao longo do Projeto Integrador II.

2.19. INFORMAÇÕES DE MERCADO

Segundo Armstrong e Kotler (2007, p. 84), “as empresas precisam de uma abundância

de informações sobre seus concorrentes, revendedores e outros participantes e forças de

mercado.”

De acordo com Lima (2012), as etapas para a coleta das informações do mercado são:

● Definição do problema e dos objetivos da pesquisa;

● Desenvolvimento do Plano de Pesquisa;

● Coleta das informações;

● Análise das informações;

● Apresentação dos resultados;

As informações do mercado serão levantadas para que se possa observar a o potencial de

crescimento que Sulglass pode adquirir.

2.20. MATRIZ SWOT

Segundo Kotler (2007, p. 44), “a administração da função de marketing começa com

uma análise completa da situação da empresa, para isso o profissional de marketing deve
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conduzir uma análise SWOT, que avalia os pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças

gerais da empresa”.

O autor representa na imagem abaixo o método correto de aplicar uma análise SWOT.

IMAGEM 14 – ANÁLISE SWOT

Fonte: Livro "Princípios de Marketing” Philip Kotler; Gary Armstrong (2007, p.44)

A análise SWOT será desenvolvida no Projeto Integrador II dentro do Plano de

Marketing.

2.22. ESTRATÉGIAS

De acordo com Hitt (2011, pg. 5), “estratégia é o conjunto completo de compromissos,

decisões e ações necessários para que a empresa obtenha vantagem competitiva e retornos

acima da média.”

Pode-se verificar na imagem abaixo, o processo de estratégia no ambiente empresarial

segundo Hitt.
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IMAGEM 15 – DESENVOLVENDO ESTRATÉGIA NO AMBIENTE EMPRESARIAL

Fonte: Livro “Administração Estratégica: Competitividade e Globalização” Michael A. Hitt (2011)

O uso da estratégia será importante ao longo de todo o percurso do Projeto Integrador,

é com ela que serão decididas as ações a serem tomadas.

2.23. MIX DE MARKETING

Kotler (2007, p.42) conceitua o Mix de Marketing como “o conjunto de ferramentas de

marketing... que a empresa combina para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo”.

A Imagem a seguir demonstra que é o mix é composto por 4 variáveis: Produto e

Serviço, Ponto de Venda, Preço e Promoção:

IMAGEM 16 – OS 4 P’S DO MARKETING
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Fonte: Livro “Princípios de Marketing” Philip Kotler (2007, p. 42)

O Mix de Marketing da Sulglass será utilizado ao decorrer do Projeto Integrador II

dentro do Plano de Marketing.

2.24. PLANO DE COMUNICAÇÃO

Tomando por base Kotler (2007, p.361), “plano de comunicação de marketing é a

identificação do público-alvo e a elaboração de um programa promocional bem coordenado

para despertar a reação que se deseja do público”.

O autor afirma que para a elaboração de um plano de comunicação eficaz é necessário

que os profissionais do marketing entendam como a comunicação funciona. Ela envolve os

nove elementos abaixo:

IMAGEM 17 – ELEMENTOS DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO
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Fonte: https://corporativo.wordpress.com/2016/03/19/plano-de-comunicacao-principais-conceitos-e-etapas/

O novo plano de comunicação será desenvolvido ao longo do Projeto Integrador II.

2.25. VENDAS

Para Futrell (2003, p.4) “venda refere-se à comunicação pessoal e informações para

persuadir um potencial cliente a comprar algo que atenda às suas necessidades individuais”.

Segundo Spiro (2000), o processo de venda possui as seguintes etapas:
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IMAGEM 18 – ETAPAS DE VENDAS

Fonte: Livro “Administração de Vendas” Stanton e Spiro (2000, p. 6)

As vendas da Sulglass foram analisadas no capítulo 3.2 deste projeto. Serão propostas

novas metas condizentes com o cenário esperado, as quais serão analisadas ao longo do

Projeto Integrador II.

2.26. PLANO DE CRESCIMENTO DE VENDAS

De acordo com Moreira (2007, pg. 121), “o plano de crescimento de vendas deve

prever algumas etapas básicas que mostram a direção a ser seguida para alcançar a meta

desejada para a força de vendas”.

Segundo o autor, dentro do planejamento de vendas das organizações existem cinco

etapas que são a base para todo o processo, as quais são: 1- Avaliação das oportunidades de

mercado; 2 – Estimativa de potencial de mercado; 3 – Previsão de vendas; 4 – Segmentação

de mercado e distribuição; 5- Logística.

O plano de crescimento de vendas será implantado ao longo do Projeto Integrador II.

2.27. PREVISÃO DE VENDAS

Segundo De Paula (2013) “A previsão de vendas, também conhecida como orçamento

de vendas, como o próprio nome induz, é a previsão feita pela empresa para o montante de

receitas que espera receber em um determinado período futuro.”

É através dela que geralmente a empresa inicia seu planejamento, e para isso é

avaliado alguns quesitos da empresa, como:
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IMAGEM 19 – PREVISÃO DE VENDAS

Fonte: https://www.treasy.com.br/blog/projecao-de-vendas/

A previsão de vendas da Sulglass será reestruturada ao longo do Projeto Integrador II.
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3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL

O Diagnóstico retratando a Situação Atual da Sulglass em 2018 foi estruturado com os
seguintes itens:

a) Fluxo da Situação Atual;

b) Análise de Vendas e Da Comunicação;

c) Análise Financeira;

d) Pesquisa de Satisfação dos Clientes;

e) Pesquisa de Clima dos Colaboradores;

f) Benchmarking;

g) Diagnóstico do Marketing Digital;

h) Normas e Procedimentos.

Segue abaixo, o desenvolvimento de cada item realizado pela equipe.

3.1. FLUXO DA SITUAÇÃO ATUAL

Para entender o fluxo de vendas da Sulglass, mapeamos os fluxos entrevistando os

gestores de cada área:

● Diretoria;

● Comercial;

● Produção;

● Expedição.

Foi realizado o Fluxograma abaixo, onde mostra a situação atual da empresa, em 05 de

outubro de 2018:
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FLUXOGRAMA 1 – FLUXO DE VENDAS DA SULGLASS
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Fonte: Elaborado pelos autores a partir de informações fornecidas pela Sulglass

3.2. ANÁLISE DE VENDAS E DA COMUNICAÇÃO DA SULGLASS

O Brasil vem atravessando um período de crise desde 2014. Em 2017 a empresa

realizou a troca de algumas pessoas chave, e amargamente sofreu a perda de outros

importantes colaboradores. Mas manteve-se o quadro estável e a empresa operando,

enfrentando um ano difícil em 2018, com Copa, Eleições, Greve, e como se não bastasse, com

falta de Abastecimento de Vidros, mas a Sulglass enfrentou todo este cenário e cresceu sólida,

honrando suas obrigações:

GRÁFICO 5 – EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de informações obtidas com a Sulglass
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Segue abaixo, a evolução do faturamento da empresa em gráfico por linha:

GRÁFICO 6 – EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO POR LINHA

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de informações obtidas com a Sulglass

Em 2017 não batiam as vendas quando comparadas por total, vendedor, produto e

cliente, pois o sistema era alimentado de forma incorreta. Com a implantação do novo sistema

em junho de 2018, foi possível a parir do dia 01 de agosto de 2018, obtermos relatórios

corretamente:

TABELA 4– VENDAS COMPARADAS SULGLASS 2018

VENDAS COMPARADAS – 2018
Mês Vendedor Produto ABC Clientes Total

Agosto R$ 1.493.663,46 R$ 1.493.663,46 R$ 1.493.663,46 R$ 1.493.663,46
Setembro R$ 1.403.372,06 R$ 1.403.372,06 R$ 1.403.372,06 R$ 1.403.372,06
Outubro R$ 1.781.233,60 R$ 1.781.233,60 R$ 1.781.233,60 R$ 1.781.233,60

Novembro R$ 1.589.815,41 R$ 1.589.815,41 R$ 1.589.815,41 R$ 1.589.815,41
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de informações obtidas coma Sulglass

Outros pontos observados foram que, as vendas da empresa eram praticamente

passivas, sem contar com metas e pós-vendas, sem realizar a prospecção de novos clientes

(principalmente porque os vendedores já tem um bom volume de vendas, deixando-os
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confortáveis com a situação), não tem definida uma estratégia de motivação que resultasse no

aumento de vendas (com premiações e bonificações, por exemplo), a comunicação interna

não é clara e, por fim, não realizam reuniões periódicas.

3.2.1. Curva ABC

Atualmente a empresa calculava a curva ABC, através de um sistema chamado

Veretech, sendo que, as compras acima de R$ 15.000,00 compunham a curva A, de R$

8.000,00 a R$14.999,00 curva B, e abaixo de R$ 8.000,00 era curva C. Infelizmente, por

conta de um procedimento interno, foi dado autonomia aos vendedores para que alterassem a

faixa da curva ABC no momento de negociação de uma venda. Isto acarreta prejuízo à

empresa, pois faz com que o cliente de menor potencial receba melhores benefícios, como

preço menor e prazo de pagamento maior.

Em 24 de agosto de 2018, foi realizado o gráfico a seguir, para mostrar quantos

clientes estão em cada parte da curva:

TABELA 5 – CURVA ABC SULGLASS 2017

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de informações obtidas coma Sulglass

Ao analisar a tabela, é possível observar que a curva A (5% do total dos clientes)

representa 46% do total das vendas, a curva B (25% do total dos clientes) representa 39% do

total de vendas e a curva C (70% do total dos clientes) 15% do total das vendas, totalizando

100% do acumulado das vendas.

A curva ABC da empresa não é clara. Muitos clientes não sabem em qual curva estão,

ou sabem se quer que a curva ABC exista, fato que foi corroborado através da técnica Fócus

Group, na etapa qualitativa da Pesquisa de Satisfação dos Clientes (item 3.4).

Também foi constatado que não há critérios para o estabelecimento da curva ABC,

sendo que os vendedores têm o poder de decisão para classificar cada cliente, resultando

assim, em diversos erros para a empresa. Há clientes que deveriam estar na curva A, mas
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estão na curva B, clientes que estão na curva B deveriam estar na curva C, e assim por diante.

Tampouco existe uma estratégia para que os clientes saiam da curva C e subam para a curva

B, e da B para a A.

3.3. ANÁLISE FINANCEIRA

Os dados recebidos para realizar a Análise Financeira da empresa foram:

TABELA 6 – DRE

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de informações fornecidas pelas Sulglass

Com os dados recebidos, foram calculados LAIR, PE e PL:

TABELA 7 – LAIR, PE E PL

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de informações fornecidas pela Sulglass

Após a elaboração da planilha, foram realizadas entrevistas com o Gerente Financeiro

e com os proprietários. Descobriu-se que hoje a empresa não possui controles de Fluxo de

Caixa e Apuração de Resultado Gerencial, e utiliza apenas Estimativas de Saldo de Caixa ou

Estimativa de Resultados em Regime de Fluxo de caixa para a análise de resultados.
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Como causa dos problemas estão a recente implantação do novo Sistema Integrado da

empresa, ainda em andamento, e da forma de apuração de impostos atual (Lucro Presumido).

Analisou-se que as consequências da inexistência de Relatórios Financeiros Gerenciais

são:

a) Falta de Controle sobre os Resultados Gerenciais: o lucro ou prejuízo de um mês

podem ter sido causados pela receita ou pelos custos e despesas de meses

anteriores... Prejudicando todas as análises e decisões baseadas em saldo de caixa;

b) Riscos Decorrentes: na medida em que não há consistência integrada entre os

diversos números da empresa, tais como vendas, compras, estoque, etc, esta está

mais suscetível a perdas e furtos – fatos que já ocorreram nos anos anteriores que

pode e está aumentando o valor de impostos recolhido comparativamente em

relação a outros regimes tributários, baseados no Lucro Apurado ou Calculado.

Ao constatarem os problemas, Proprietários e Gerente Financeiro se comprometeram a

instalar os relatórios financeiros necessários e implantar um processo de Análise Gerencial,

alterando também o regime de Apuração Tributária da Empresa.

A partir disso, está sendo implantado um novo sistema (Web Glass) que auxiliará na

reestruturação do setor financeiro, e a partir de 2019 haverá dados financeiros fidedignos.

3.4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

A Sulglass desconhecia qual era o grau de satisfação de seus clientes. Mediante a isso,

a opinião e avaliação dos clientes foram auferidas através de uma pesquisa de satisfação,

cujos resultados quantitativos e qualitativos são apresentados a seguir. O planejamento da

pesquisa está no anexo 1, por questões de limites de páginas.

O plano definiu os principais aspectos de uma pesquisa, como o problema, objetivos,

hipóteses, metodologia, instrumentos, cronograma e demais recursos necessários.

3.4.1. Relatório da Pesquisa Quantitativa

Para a Pesquisa Quantitativa, foi encaminhado a toda base de clientes da Sulglass um

link, onde eles tiveram acesso ao sistema Qualtrics para realizar sua avaliação. Foram obtidas

75 respostas e extraído médias ponderadas por assunto/tema:
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O Gráfico 7 sintetiza a satisfação dos clientes com a Sulglass, com uma nota média de

7,04. As maiores avaliações foram atribuídas a Produtos e Serviços e Áreas Internas, e as

piores para Marketing e Preços.

GRÁFICO 7 – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Fonte: Elaborado pelos autores

Os gráficos 8 e 9 demonstram o detalhamento da avaliação das Instalações e Produtos

e Serviços. Os itens com as melhores avaliações foram Espelhos e a Localização da empresa,

e as piores notas foram para Banheiros, Estacionamento e o Prazo de Entrega da Empresa.

GRÁFICOS 8 E 9 – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES COM INSTALAÇÕES E PRODUTOS ESERVIÇOS

Fonte: Elaborado pelos autores

Os gráficos 10 e 11 são respectivamente referentes a Preços e Áreas Internas.

Observa-se que as notas de Preços são todas regulares, enquanto a de Áreas Internas quase

todas boas. Os Sócios Luciano e Gerson, e a Expedição receberam as notas mais elevadas,

enquanto as mais baixam foram para Pós-Vendas e Promoções e Ofertas Especiais.
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GRÁFICO 10 E 11 – SATISFAÇÃO DOS CIENTES EM RELAÇÃO A PREÇOS E ÁREAS INTERNAS

Fonte: Elaborado pelos autores

Os gráficos 12 e 13 dizem respeito a Imagem da Marca e Comunicação e

Planejamento, sendo que as melhores notas foram para Aparência externa da Empresa e

Cordialidade, respectivamente, e as piores para a Quantidade das Propagandas e

reconhecimento do cliente.

GRÁFICOS 12 E 13 – SATISFAÇÃO DOS CLIENTES COM IMAGEM DA MARCA E COMUNICAÇÃO
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Fonte: Elaborado pelos autores

Após responder o questionário, os clientes também tiveram a oportunidade de deixar

comentários para a empresa, segue alguns comentários:

● Melhorar prazo de entrega, (já foi bom) minimizar erros com furação, medidas e

vidro empenado, venda de alumínios e ferragens junto a têmpera com preços

competitivos;

● Conferência no produto final do consumidor até a entrega, muitos vidros riscados,

danificado e só visto quando o cliente vai retirar, fazendo perder tempo e

compromisso com o cliente final;

● Empresa de excelente qualidade, processos internos afastam os clientes, material

muito bom;

● Conferência no produto final do consumidor até a entrega, muitos vidros riscados,

danificado e só visto quando o cliente vai retirar, fazendo perder tempo e

compromisso com o cliente final;

● Sou pequeno e tive um bom atendimento mesmo assim, pessoal de vendas são

muito receptivos e educados, empresa com profissionais bem treinados;
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● Ótima empresa, gosto muito de comprar na Sulglass, mais tinha que melhorar o

tempo de entrega e ter mais promoção;

● Gosto da sensação de ser atendido por uma grande empresa, isso se dá com uma

recepção bonita e um ambiente bem organizado.

3.4.2. Relatório da Pesquisa Qualitativa

A pesquisa foi realizada no dia 14/09/2018, das 09h30 – 11h30, na sede da ESIC

Business and Marketing School. A escolha dos clientes participantes foi por meio de sorteio,

sendo que nove estiveram presentes nessa etapa da pesquisa. O Professor Gerson Gantzel foi

o condutor da pesquisa, e os alunos Daniel Ginatto e Eliziane Alves os redatores da mesma. A

pesquisa seguiu o roteiro previamente preparado pelos alunos, o qual está no item 3.4.7.1

desse trabalho.

O primeiro momento foi reservado para a apresentação da pesquisa, bem como sua

metodologia e a razão pela qual a SULGLASS está realizando a pesquisa de satisfação com os

clientes, e tudo foi bem compreendido pelos mesmos. Todos os clientes autorizaram a

gravação de áudio dessa pesquisa, após feita solicitação.

Concluindo a primeira etapa, foi questionado aos clientes sobre COMO ESTÁ O

MERCADO VIDRACEIRO ATUALMENTE, como é o RELACIONAMENTO DA

SULGLASS COM O CLIENTE, quais são as MELHORES e PIORES empresas do segmento

e, por fim, O QUE É IMPORTANTE PARA ESTAREM 100% SATISFEITOS. Obtivemos as

seguintes respostas:
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TABELA 8 - SATISFAÇÃO DOS CLIENTES - RESPOSTAS PROATIVAS

QUANDO PERGUNTADO: ‘’COMO ESTÁ O MERCADO VIDRACEIRO ATUALMENTE?’’

O mercado está ruim
para os vidraceiros.
Muitos concorrentes

vidraceiros estão
vendendo os produtos

por valores muito abaixo
do mercado, trabalhando

quase no prejuízo;

Um cliente
afirmou que o
atendimento

comercial
também deixa
a desejar em

muitas
empresas;

A deficiência na entrega dos
produtos é em todo o setor, mas

atualmente a SULGLASS é
uma das piores. Um cliente

afirmou que o prazo da
SULGLASS já foi muito

melhor (até três dias), mas já
teve que esperar vinte e três
dias para receber apenas três

peças;

O preço da Blueglass vai
aumentar na próxima

semana;

Os fornecedores estão aumentando
constantemente os preços dos produtos e
sem aviso prévio, resultando em prejuízo
para os clientes vidraceiros, pois iniciam

uma obra comprando vidros por um
determinado valor, mas ao terminar a
obra, os valores dos produtos estão
totalmente diferentes. Os aumentos

chegaram na casa de 80% nos últimos
meses. A justificativa dos fornecedores é

que os preços sobem quando o dólar sobe,
entretanto, quando o dólar abaixa, os

preços dos vidros não abaixam, mas se
mantém;

Houve uma discordância de
opiniões entre dois clientes
sobre apresentar ou não os

fornecedores aos seus próprios
clientes. Um afirma que “é um
erro gravíssimo levar o cliente

no fornecedor”, enquanto o
outro diz que “os seus clientes
querem saber a marca do vidro

que está sendo utilizado nas
obras”.

Dois vidraceiros afirmaram
que o mercado está bom.

Um deles afirma que o que
lhe prejudica é o prazo de

entrega dos fornecedores. O
outro afirma que o que

realmente prejudica são os
constantes aumentos de

preço, pois acaba onerando
também o consumidor final,
não podendo aumentar tanto
seus valores, pois então os

seus clientes não irão
comprar os produtos. Ao
diminuir sua margem de
lucro, tem que cortar seu
pessoal e ainda enxugar

determinadas ações em seus
processos;

QUANDO PERGUNTADO: ‘’COMO É O RELACIONAMENTO
ENTRE SULGLASS E CLIENTE?’’

Disseram que o Ivanio
(antigo gerente) era um
ótimo gerente e, que o

atendimento piorou após
mudar a gerência. A

atual gerencia não está
preparada;

O novo sistema de
OUTDOORS da

SULGLASS também
foi elogiado. Quando
o consumidor final

entra em contato com
a SULGLASS, eles

indicam os
vidraceiros da sua

região;

Foi dito que a empresa
deveria avaliar melhor o
histórico do cliente. As

vezes o mesmo compra na
empresa faz anos, mas

quando existe a troca de
pessoal, sentem que a

empresa lhes trata como um
estranho;

Sentem que os
vendedores têm muitas
metas e tarefas, o que
acaba prejudicando no
seu atendimento e, as

vezes, acabam
empurrando produtos

aos vidraceiros;
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A Fernanda (antiga
auxiliar financeira), era
muito boa e tinha um
ótimo relacionamento

com os clientes. Quem a
substituiu não está à

altura;

Atualmente o prazo
de entrega da
SULGLASS é

parecido com o da
UNOGLASS;

A respeito do
relacionamento com o atual
Financeiro, um vidraceiro
citou o caso de seu irmão,
que também é cliente da
empresa. Na época ele

adiantou todos os
pagamentos pendentes com
a SULGLASS, com boletos

de até R$8.000,00, mas
esqueceu de um boleto de

R$300,00, o qual foi
protestado pelo Financeiro;

Um dos clientes sempre
observa a qualidade dos
vidros quando efetua a
compra. Reclamou que

já pegou vidro
manchado na empresa.

Ainda, a empresa precisa
fazer manutenção nos
seus equipamentos;

Curva ABC não é clara
na SULGLASS. Apenas

alguns sabem que a
curva existe, mas não

sabem a sua
classificação;

Sentem que o Ivanio
era amigo dos

vendedores, mas hoje
não existe a parceria
gerente x vendedor;

Um cliente afirmou que
parece que o pessoal da

SULGLASS tem medo/não
consegue resolver

problemas, outros clientes
concordaram com ele. Em
contrapartida, outros três
falaram que não tiveram

nenhum problema com isso,
e ainda que a empresa está
sempre disposta a resolver

seus problemas;

Um cliente sente que a
SULGLASS precisa dar
mais reconhecimento aos

seus cientes;

Conforme citado
anteriormente, muitos
consumidores finais
estão perguntando ao

vidraceiro qual é a marca
de vidro utilizada. Se a

empresa tivesse um bom
site, ajudaria muito nas
vendas dos vidraceiros.

Um cliente já informou a
empresa para melhorar o

site, inserindo mais
informações técnicas;

Falta de
transparência: Houve
uma situação onde a

SULGLASS só
avisou do aumento do
preço para o cliente

no momento de
carregar os produtos;

O setor da expedição foi
elogiado pelos clientes;

A empresa passou a
ideia de que estão em

crise, perdendo clientes.

Fonte: Elaborado pelos autores

Ao serem questionados a respeitos das Melhores e Piores empresas do setor, foram

lembradas as seguintes empresas (foi utilizada a técnica de Post It para essa atividade):

MELHORES:

● Sulglass: 5 votos;

● Blueglass: 3 votos;

● Vetro: 2 votos;

● Longas: 2 votos;

● Linde Vidros: 1 voto.

PIORES:

● Master Temper: 2 votos; ● Blueglass: 1 voto;
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● Tempex: 1 voto;

● Aliança: 1 voto;

● Vidraria: 1 voto

Depois de saber dos clientes quais são as melhores empresas do setor, foi comparado o

preço e a qualidade delas. A respeito dos preços, a Unoglass possui o maior, logo após vem a

Sulglass, empatado com a Blueglass, depois Vetro e por último, com os menores preços,

Linde Vidros. Segundo os clientes, as empresas que possuem melhor qualidade em seus

produtos são Blueglass e Linde Vidros, seguido pela Sulglass e Vetro, empatados, e com a

pior qualidade, Unoglass.

O próximo tópico discuto foi: “O QUE É IMPORTANTE PARA ESTAREM 100%

SATISFEITOS?”. Foram obtidas respostas proativas e estimuladas. Após saber quais são os

quesitos que o cliente considera importante, foi pedido para que eles votassem nos três mais

importantes. Segue abaixo, o resultado desse tópico:

RESPOSTAS PROATIVAS:

● Site bom;

● Prazo de entrega (recebeu 7

votos);

● Cumprir promessas (recebeu 2

votos);

● Gerente;

● Qualidade no geral – vidro,

corte e furação do vidro, se

produto apresenta manchas,

qualidade final do espelho

(recebeu 6 votos);

● Qualidade do atendimento;

● Manutenção no forno;

● Estabilidade;

● Ofertas;

● Não vender para Pessoa Física;

● Dono presente/informação;

● Variedade de produtos;

● Equipe qualificada (recebeu 1

voto);

● Condições de pagamento;

● Programa de fidelidade.

REPOSTAS ESTIMULADAS

● Preço (recebeu 4 votos);

● Localização;

● Estrutura/instalações;

● Cortesia/atendimento/reconheci

mento

● Pós-vendas;
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Foi feito em caráter de teste uma pesquisa quantitativa de satisfação com os clientes

presentes, utilizando a técnica de Post It. Os tópicos avaliados foram: Estrutura/instalações,

Produtos/acessórios, Serviço/atendimento, Preço e condições de pagamento, Prazo e

condições de entrega, Equipe, Sócios/gerentes, Imagem/site/propaganda/pós-vendas e Loja.

No último tópico, além de dar uma nota, foi pedido para que os clientes escrevessem sua

opinião sobre a ideia da empresa de abrir a Loja do Vidraceiro. Segue abaixo a média da nota

de cada tópico avaliado:

TABELA 9 – PRÉ-PESQUISA QUANTITATIVA

Fonte: elabora pelos integrantes da equipe

Comentários sobre a Loja do Vidraceiro (dois clientes não deixaram nenhum

comentário):

● Bom, se vender acessórios para consumidor final e se tiver indicações para um

serviço mais técnico;

● Nota 10 se diferenciar cliente final do vidraceiro;

● Boa ideia, que tenha um preço competitivo;

● Boa ideia, deve atender exclusivamente os vidraceiros, com preços que não

ultrapassem o valor do mercado geral;

● Muito boa ideia, espero que seja competitivo;

● Pode ser uma ideia muito boa. Tenham um preço competitivo;

● É uma ideia boa se tiver preço acessível, variedade e produtos de qualidade.

Posteriormente a esta etapa, foi perguntado aos clientes qual dos tópicos acima poderia

ser considerado a melhor e a pior qualidade da empresa. O Serviço/Atendimento recebeu oito

votos e Produto/Acessórios apenas um, como as melhores qualidades. Já a

Imagem/site/propaganda/pós-vendas, sócios/gerentes e prazo de entrega/condições,

respectivamente receberam seis, dois e um voto, como as piores qualidades da empresa.

Por fim, os vidraceiros avaliaram o que é necessário MELHORAR NA EMPRESA:

● Estrutura/instalações: Estacionamento e “paiol de vendas”;
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● Produto/Acessórios: Reduzir erro (mancha, furo/corte/riscos/acabamento errado;

os vidraceiros disseram que o nível de erro varia entre 15% a 60%);

● Serviço/Atendimento: Maior interação, mais informações e melhor comunicação;

● Preço e condições de pagamento: Baixar preços. Negociar com vidraceiros em

dificuldades. Dar reconhecimento ao cliente;

● Prazo de entrega/condições: Reduzir prazo e reduzir erros. Ter mais flexibilidade;

● Equipe: Treinar os novos integrantes da equipe. Melhorar organização e

comunicação interna - “parece que um tem medo do outro”.

● Sócios/gerentes: Gerente comercial sem experiência. Os sócios deveriam estar

mais presentes - “Parece que os sócios não existem”;

● Imagem/site/propaganda/pós-vendas: Melhorar site para ajudar a vender e fazer

mais propagandas.

Entrando na parte final da pesquisa, os clientes reservaram um tempo para escrever

RECADOS PARA OS DONOS da empresa, os quais foram:

● Estar mais presente na firma, melhorar a comunicação do gerente. Treinar o

financeiro para ter mais flexibilidade com os clientes e não distinguir o cliente –

não tratar todos iguais, mas ver o histórico;

● Organização e comunicação interna para refletir nos clientes. Mais

comprometimento em resolver os problemas eventuais. Agilizar o prazo de entrega

em reposições;

● Amigo Luciano, parabéns pela estrutura e atendimento. Continuem assim, sucesso;

● Sócios, sou cliente mas tô deixando de comprar produto da sua empresa para

comprar do seu concorrente por não ter negociação nos valores;

● Sócios, sobre crédito avulso, flexibilidade quando o cliente for deixar crédito em

nome da vidraçaria;

● Sócios, conhecer o histórico do cliente para algumas negociações em que o cliente

final deixara crédito em casos pontuais;

● Vocês estão no caminho certo;

● Sócios... tudo bom? Na minha opinião vocês precisam aparecer mais entre os

clientes para que a gente ajude vocês a crescer. Então a gente precisa mais do

reconhecimento de vocês aqui conosco e não deixar a gente como desconhecidos.
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Os clientes concluíram dizendo que nunca participaram de uma pesquisa assim. É uma

ótima iniciativa da SULGLASS. Sentem que pela primeira vez estão demonstrando real

interesse pelo cliente, e que finalmente serão ouvidos. Dessa maneira, será possível fazer

muitas melhorias na empresa.

3.5. PESQUISA DE CLIMA DOS COLABORADORES

A Sulglass desconhecia qual era o grau de satisfação quanto ao clima dos

colaboradores. Mediante a isso, a opinião e avaliação dos colaboradores foram auferidas

através de uma pesquisa de clima, cujos resultados quantitativos e qualitativos são

apresentados a seguir. O planejamento da pesquisa está no anexo 2, por questões de limites de

páginas.

O plano definiu os principais aspectos de uma pesquisa, como o problema, objetivos,

hipóteses, metodologia, instrumentos, cronograma e demais recursos necessários.

3.5.1. Relatório da Pesquisa Quantitativa

A Pesquisa Quantitativa de Clima dos Colaboradores foi realizada através de um

Formulário Estruturado Impresso, entregues em uma urna lacrada. Foram obtidas 80

respostas.

Conforme se observa no gráfico 14, a Média Geral de Clima é 6,20, sendo que as

maiores notas foram para Produtos e Serviços e Eficiência da Chefia. As áreas com as

menores avaliações foram Recursos Humanos e Ambiente e Condições de Trabalho.

GRÁFICO 14 – MÉDIA GERAL DE CLIMA DOS COLABORADORES

Fonte: Elaborado pelos autores
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O gráfico 15 apresenta a avaliação de cada setor sobre a empresa. É possível notar que

a Diretoria e a Expedição obtiveram as melhores notas, enquanto os setores de Produção e

Administrativo receberam as piores:

GRÁFICO 15 - MÉDIA DE CLIMA DOS COLABORADORES POR SETOR

Fonte: Elaborado pelos autores

Os gráficos 16 e 17 são referentes a Imagem da Marca e Instalações/Recursos. Os itens

com as maiores notas são Loja, Fábrica e O Quanto o Cliente Gosta da Marca. Os tópicos que

receberam as piores notas foram Banheiros, Estacionamento, Site e Mídias Sociais e a

Quantidade de Propagandas.

GRÁFICOS 16 E 17 – CLIMA DOSCOLABORADORES EM RELAÇÃO A IMAGEM E INSTALAÇÕES

Fonte: Elaborado pelos autores

O gráfico 18 demonstra a nota média para a Eficiência da Chefia, sendo que os Sócios

Gerson e Luciano foram os mais bem avaliados e, a Rosangela (RH) e Gillie (PCP), as mais

mal avaliadas.
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GRÁFICO 18 – CLIMA DOS COLABORADORES EM RELAÇÃO A EFICIÊNCIA DA CHEFIA

Fonte: Elaborado pelos autores

O gráfico 19 diz respeito a Ambientes e Condições de Trabalho. Observa-se que a

maioria das notas são regulares, mas Lazer para Colaboradores, Reuniões Diversas e

Planejamento receberam notas ruins, sendo as piores do tema. A melhor nota foi para

Respeito ao Colaborador.

GRÁFICO 19 – CLIMA DOS COLABORADORESCOM AMBIENTE E CONDIÇÕES DE TRABALHO

Fonte: Elaborado pelos autores

O gráfico 20 sintetiza a média para Recursos Humanos da empresa. Benefícios

recebeu a maior nota, em contrapartida, Plano de Carreira e Avaliação de Desempenho as

piores.
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GRÁFICO 20 – CLIMA DOS COLABORADORES EM RELAÇÃO AOSRECURSOS HUMANOS

Fonte: Elaborado pelos autores

O gráfico 21 apresenta as notas para Produtos e Serviços, onde foi possível observar

que todas as notas foram acima de 7,0.

GRÁFICO 21 – CLIMA DOS COLABORADORES EM RELAÇÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS

Fonte: Elaborado pelos autores

Após responder o Formulário, os colaboradores também tiveram a oportunidade de

deixar comentários para a empresa. Segue abaixo, alguns comentários obtidos:

● Salas sem ventilação e janelas, computadores travam demais, sinto falta de

capacitação, incentivo aos estudos e plano de carreira;

● Falta de um técnico de segurança, mais reuniões no setor de produção, mais

debates em questão de acidentes de trabalho. Falta de diálogo com a gerente;
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● Poderiam melhorar dar valor as pessoas que queiram aprender algo a mais;

● Ter mais reconhecimento pelos supervisores, que o trabalho em equipe seja mais

justo que não somente um trabalha e os outros fiquem parados... Trabalho sozinho;

● Empresa sem planejamento para férias de funcionários, sem banheiro no setor de

decoração e encarregado sem atitude e liderança;

● A questão de salário tem pessoas fazendo a mesma função e ganhando menos...

Colaboradores fazem a mesma função e até melhor;

● Ter a missão e visão da empresa mais clara para os funcionários, treinamento para

desenvolvimento profissional. Plano de carreira hoje não é definido. Alguns

funcionários se desmotivam por falta de perspectivas;

● Único problema é a falta de comunicação, isso não existe na empresa;

● Quando entrei na empresa falaram que a empresa oferecia oportunidades, portanto

passa o tempo e não muda nada, gostaria de mais oportunidade de crescer, tenho

formação superior e parece que a empresa não ver isso.

3.5.2. Relatório da Pesquisa Qualitativa

A pesquisa foi realizada no dia 10/09/2018, das 09h00 – 11h00, na sede da ESIC

Business and Marketing School. A escolha dos colaboradores participantes foi por meio de

sorteio, sendo que dez estiveram presentes nessa etapa da pesquisa. O Professor Gerson

Gantzel foi o condutor da pesquisa, e o aluno Daniel Ginatto o redator da mesma. A pesquisa

seguiu o roteiro previamente preparado pelos alunos, o qual está no item 3.5.7.1 desse

trabalho.

O primeiro momento foi reservado para a apresentação da pesquisa e metodologia para

os colaboradores, a qual foi muito bem entendida pelos mesmos. Foi solicitado autorização

para gravar a pesquisa, e unanimemente, esta ação foi autorizada.

Após a concluir a apresentação, foi questionado aos Colaboradores duas questões

importantes, como está o MERCADO DE TRABALHO E SETOR VIDRACEIRO e qual O

CLIMA DA SULGLASS, segue respostas:
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TABELA 10 - CLIMA DOS COLABORADORES – RESPOSTAS PROATIVAS

QUANDO PERGUNTADO: ‘’COMO ESTÁ O MERCADO DE
TRABALHO E SETOR VIDRACEIRO?’’

A maioria compreende que o
setor está passando por

dificuldades;

Ao serem questionados sobre
as priores empresas do setor,

foi citado MASTER TEMPER
(8) e Vidraria (1). Apenas um
colaborador disse que todas as

outas são ruins.

Viram concorrentes fechar ou mudar
de ramo;

Apesar da crise no Brasil, a
SULGLASS vem se mantendo

firme. Não teve problemas
com falta de pagamentos e
demissões por excesso de

pessoal, por exemplo.
Funcionários com oito anos de

casa afirmam que nunca
tiveram salários atrasados,

inclusive já pagaram parte do
décimo terceiro de 2018.

Acreditam que os donos têm
outras fontes de renda;

Ao serem questionados a
respeito das melhores empresas

do setor, foi citado
UNOGLASS (quatro votos),

SULGLASS (três votos), RIO
BENTO (1 voto) e

SUPERVIDRO (1 voto;
empresa com potencial de se

tornar boa). Apenas um
colaborador respondeu o

questionamento com “não sei”.

 

QUANDO PERGUNTADO: ‘’COMO É O CLIMA NA SULGLASS?’’

Relacionamento: Há um
colaborador que influenciou

muito para piorar o
relacionamento na empresa, o
qual era um gestor. Hoje ele
continua na empresa, mas já

não exerce essa função.
Recentemente houve um

desentendimento muito grande
entre ele e outro colaborador.
Os colaboradores afirmaram
ainda que, por causa desse

antigo gestor, a empresa esteve
dividida. Havia racha entre os

setores de produção e
expedição. Atualmente a
empresa está melhorando
nesse aspecto e já existe a

colaboração entre um setor e
outro. Um colaborador

reclamou que algumas pessoas
trabalham mais que outras;

Problemas com “salvo” e
retrabalho: Os colaboradores

afirmam que existe o acúmulo
de salvo, o que não deveria

existir. Tiveram muitos
problemas depois da

implementação do novo
sistema. O salvo tem que ser
aproveitado manualmente.

Existe muito erros no processo
de fabricação, causando

retrabalho e perda de tempo
para os colaboradores;

Transparência e comunicação:
Afirmaram que o Gerson (sócio

majoritário da empresa) não sabe das
brigas que teve no setor de produção.

Ainda, sentem que muitas
informações não chegam a ele. Os

colaboradores não sentem que existe
clima para passar essas informações
diretamente para o Gerson. Não são

comunicados e não entendem
algumas mudanças realizadas;

Chefia: Alguns papéis não
estão claros entre a chefia e o
RH. Ainda, os colaboradores

acreditam que os donos
deveriam estar presentes em
pelo menos uma reunião do

comercial por mês;

Matéria Prima: Foi
mencionado mais de uma vez o
problema com a falta matéria
prima no setor, influenciando
nas vendas. Atualmente houve

uma melhora, mas ainda há
insegurança por parte dos

colaboradores, eles não podem
afirmar até quando estará dessa

maneira;

Novo sistema: Foi dito que está
difícil se adaptar ao novo sistema e
que cometeram alguns erros. Estão

em processo de adaptação;
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Desperdícios: Existe
desperdícios na empresa, por
exemplo, por muito tempo
teve vazamento de água no

banheiro.

Acúmulo de tarefas: O setor
comercial se sente
sobrecarregado;

Vendas: Apesar dos problemas de
entrega da empresa, falta de matéria

prima e da crise no Brasil, um
vendedor afirmou que o mercado está

aquecendo novamente e as vendas
estão melhorando;

Equipamentos: Foi afirmado
que a manutenção dos

equipamentos é deficiente. Ela
deve ser feita após horário
comercial para não parar a

produção. É necessário novos
equipamentos pois os atuais
estão deixando manchas em

alguns produtos;

Fofoca: Existe muitos
comentários em relação a
empresa e ao setor, por

exemplo, “a empresa vai
quebrar” e outros comentários
sobre as incertezas do setor;

Potencial: Foi afirmado que 2018 foi
o pior ano da empresa pela troca na
gerência, falta de matéria prima e

troca de sistema. Entretanto, a
empresa tem muito potencial para
continuar crescendo e ser a melhor

empresa do setor, mas precisa
sobrepujar as dificuldades.

Antigo gestor: Foi
mencionado algumas vezes o
antigo gestor Ivanio. Era uma

importante peça da equipe,
tinha o respeito de todos os
colaboradores e era um bom

líder. Após sua saída, a
produção e vendas caíram.

Não se sabe a razão pela qual
ele saiu da empresa por parte

dos colaboradores;

Credibilidade e comunicação com clientes: Estão tendo problemas com
o prazo de entrega, o que está afetando diretamente o relacionamento
com os clientes. Se o setor comercial vende mais, não está seguro de
que será capaz de entregar no prazo. Sentem que a falta de matéria

prima não é um problema para realizar vendas, pois os clientes gostam
de comprar na SULGLASS. Eles sabem que o serviço é bom, que tem
boas condições de pagamento e ainda é mais caro que a concorrência,
mas o que antes era um ponto positivo (prazo de entrega), hoje é um

grande desafio. Um colaborador afirmou que houve vezes que teve que
ligar para o cliente mais de uma vez, em datas diferentes, dando novos

prazo. Outro colaborador citou uma ocasião que foi necessário ligar
para o cliente dizendo não seria possível a entrega do material, depois
do mesmo ter efetuado o pagamento integral e à vista. Pode mudar o

pessoal, mas não pode mudar o DNA da empresa. O pessoal da entrega
escuta muita reclamação dos clientes;

Fonte: Elaborado pelos autores

Foi questionado aos colaboradores O QUE É IMPORTANTE NA SULGLASS

PARA ESTAREM SATISFEITOS, segue abaixo as respostas proativas e estimuladas:

PROATIVAS:

● Equipamentos (quantidade e qualidade); Manutenção (principalmente preventiva);

● Comunicação e transparência;

● Profissionalismo (menos lado pessoal);

● Cargos e salários (quem tem mais tempo de casa recebe o mesmo que quem entra

hoje na empresa);

● Integração (união);

● Chefias eficientes;

● Menos retrabalho/perda de tempo por burocracia desnecessária;

● Instalações;

● Compra de materiais pelos funcionários (necessário explorar melhor esse tópico).
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ESTIMULADA:

● Preço (não é o mais barato, mas disseram que não é o problema);

● Produto (precisa trocar equipamento, porque os vidros estão saindo com manchas;

não esperam os equipamentos esfriarem);

● Localização (disseram que é perfeita);

● Atendimento (cliente gosta do atendimento e da entrega da expedição. O problema

está em quando realmente os vendedores não conseguem atender);

● Imagem/marketing (site é ruim; Aparência é ruim, um colaborador disse que em

relação aos concorrentes, a empresa “parece um barraquinho de lona contra um

prédio bonito”. O comercial precisa estar mais separado para que uma negociação

não interfira na outra);

● Nova Loja (gostaram da nova estrutura, é bonita e é o que gostariam para o

comercial – é uma estrutura muito melhor que a tem empresa hoje. O comercial é

muito feio).

Em caráter de teste da pesquisa de clima quantitativa, a empresa recebeu as seguintes

notas:

● Infraestrutura – 4,9 – Tem que melhorar muito, está falhando no básico e principal;

● Produto – 7,0 – O produto tem muito erro;

● Recursos Humanos – 6,1 – A responsável diz muito “não sei”. A responsável é

nova, tem um ano na empresa;

● Chefia – 7,3 – Existe chefe sem perfil;

● Relacionamento/comunicação/integração/planejamento – 3,5 – Muito setorizado e

muita burocracia; houve ações de sabotagem: corte de pneu de veículo e

equipamento com desatarraxados;

● Atendimento/serviços – 9,3 – A equipe preza pelo bom atendimento;

● Imagem/produto/site – 2,6 – O site é muito feio;

● Preço do produto – 6,6 – É mais caro, mas o cliente não se importa em pagar.

A última parte da pesquisa foi reservada para os colaboradores enviarem RECADOS

PARA OS DONOS:

● Olhar e dar mais valor para os seus funcionários, porque eles também precisam das

coisas;
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● Senhor Gerson: Que o senhor possa ver quem realmente veste a camisa da

empresa;

● Preciso que melhore na empresa. Que tenha mais contratações e aumento de

salário para quem tem mais tempo de empresa. Quando o novato ganha o mesmo

que quem tem mais tempo, desanima o trabalhador;

● Instalar mais câmeras de vídeo para que funcionários não sabotem as máquinas;

● Sr. Luciano e Sr. Gerson: Gostaria de ter vocês em nossas reuniões pelo menos

uma vez por mês;

● Agradeço a pontualidade da SULGLASS em relação aos salários. Aproveito a

oportunidade para avisar que a burocracia desnecessária atrapalha no andamento

dos pedidos, prazos e toma tempo nos setores, tanto que nos torna lento e abrimos

espaço para reclamações do cliente interno e externo. Vejo que não falta trabalho,

mas precisamos ser eficientes, para isso, as burocracias desnecessárias devem ser

abolidas;

● Sr. Gerson: A SULGLASS é uma grande empresa e tem grande potencial. Só é

necessário qualificar melhor os funcionários, principalmente os de cargos

superiores (alguns não tem perfil para o cargo);

● Sr. Gerson: Favor exigir transparência da sua chefia. Acontece muitas coisas na

SULGLASS que o senhor não sabe. Um abraço;

● Olá Sr. Gerson: Estou comunicando o seguinte, queria que você pelo menos uma

vez por semana na produção para ver realmente o que acontece ali, porque tem

coisas que você não sabe ou não falam diretamente para a gerência;

● Liberdade para poder falar com o Sr. Gerson e com o Sr. Luciano.

3.6. VISITAS DE BENCHMARKING AOS CONCORRENTES

O Benchmarking realizado pela equipe é apresentado a seguir, devidamente

subdividido entre os Relatórios de Visitas e Melhores Práticas. O Planejamento do

Benchmarking, a Carta de Solicitação, Roteiro e Código de Conduta serão apresentados

respectivamente nos anexos 1, 2, 3 e 4 deste trabalho, por uma questão de redução no número

de páginas.
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3.6.1. Relatório de Benchmarking – Prisma Têmpera – 05/10/2018

A Prisma Têmpera foi fundada há 4 anos, está localizada em Pinhais/PR e integra o

grupo composto pela Vidraçaria Cometa, uma fábrica de esquadrias de alumínio e outras

empresas.

IMAGEM 20 – FOTOS DA FACHADA E INTERIOR DA FÁBRICA

Fonte: Prisma Têmpera

A Prisma foi criada com os objetivos de ampliar o escopo de atuação do grupo,

maximizar seus resultados e explorar a oportunidade de mercado identificada.

Atualmente conta com uma linha enxuta de produtos: Box padrão, Kit para box de

correr, Vidros (impressos, laminados, multi laminados e temperados) normalmente em

medidas padrão pré-estabelecidas e Serviços em vidros.

IMAGEM 21 – FOTOS DE PRODUTOS DA PRISMA EM CLIENTES

Fonte: Prisma Têmpera

Originalmente a empresa atendia tanto empresas como clientes finais. Atualmente

comercializa seus produtos somente para empresas, vende por cartão de crédito

(prioritariamente), depósito em conta e pagamento em espécie. Não utiliza boletos ou fontes

internas de financiamento devido à elevada inadimplência do setor.
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Sua visão de mercado é de que as vendas do setor estão em queda devido à crise que

assola o país, aos problemas de desabastecimento de matéria prima, mas principalmente em

decorrência do aumento de preços verificado no último ano. Antes havia grandes vendas para

grandes clientes. Hoje as vendas envolvem volumes menores e essencialmente pequenos e

médios vidraceiros.

A estrutura da empresa é extremamente enxuta, com apenas 23 colaboradores e

proprietário exercendo diversas funções. Não obstante, fatura mais de R$ 400.000/mês +

adicionais e extra caixa. Em seu organograma conta com o Diretor comandando duas

gerências, Administrativa/ Financeira e de Produção.

A propaganda se assemelha às demais empresas do setor, comprovando seu estágio

que ainda requer muito desenvolvimento: o dono decide e faz tudo pessoalmente, fazem

muito pouca propaganda, o site e o marketing digital são muito fracos e não utilizam sequer o

mailing da empresa.

A equipe de vendas é composta por 3 mulheres totalmente focadas. Todos os meses

têm por meta atender à curva A de vendas (“obrigatório fechar com os clientes da curva A”),

no caso da Prisma aqueles que compram acima de R$ 20.000/mês.

Conta com uma carteira de 930 clientes, mas apenas 180 são clientes ativos. Acham

que sua estrutura de vendas é passiva e estão estudando formas de melhorar isto.

Em termos de processo, a única “diferença” detectada é que o fluxo de planejamento e

produção são muito mais simples e rápidos do que os da Sulglass. O PCP da Prisma é

executado pelo proprietário, em regime part time, e com o nome de Otimização.

Recentemente trocaram o sistema da empresa, mas confessam que o novo software ainda não

atende 100% às necessidades dela. Aparentemente a seleção de fornecedores de sistemas e

similares são muito empíricos no setor como um todo.

IMAGEM 22 – ALGUNS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRISMA
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Fonte: Prisma Têmpera

As mudanças recentes da empresa, além do sistema, envolveram o sistema de

tratamento de água e um novo escritório. Ambicionam expandir a fábrica e o tempo todo

investem na renovação e atualização do parque fabril.

IMAGEM 23– ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Fonte: Prisma Têmpera

3.6.2. Relatório de Visita de Benchmarking – Vidrolar– 08/10/2018

A empresa nasceu de uma vidraria em 1978, e sua principal atividade era a

comercialização de espelhos emoldurados com madeira. Com o crescimento da empresa,

adquiriu-se máquinas para melhorar o processo de fabricação, e hoje, conta com uma grande



74

estrutura fabril, sendo 30.000m² de área territorial e 9.000m² de área construída. Sua principal

atividade é o beneficiamento de vidro plano.

IMAGEM 24 – ESTRUTURA ATUAL DA VIDROLAR

Fonte: Vidrolar

Seu principal fornecedor é a CEBRACE, entretanto, eventualmente fazem importações

de matéria prima da China. Atua praticamente no mercado nacional, mas também fazem

vendas para o exterior, por exemplo, para a Colômbia.

Seu faturamento é de 45 milhões de reais por ano. Suas atividades consistem em

fabricar vidros para os setores de construção civil (forneceram os vidros para a Arena da

Baixada e para os tubos de transporte público em Curitiba-PR), moveleiro (fornecem os kits

completos) e refrigeração (geladeiras, mostradores de cervejas e carnes). Não realizam vendas

para Pessoa Física.

Os produtos vendidos são Vidros Curvos, Vidros Curvos Baixo Emissivo, Clear Door,

Vidros Serigrafados, Vidros Laminados, Vidros Temperados, Vidros Duplos e Tampos. Segue

abaixo alguns projetos especiais realizados pela empresa:

IMAGEM 25 – PROJETO ESPECIAIS
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Fonte: Vidrolar

As vendas da empresa são todas receptivas. Como principais “diferenças” no fluxo,

destaca-se que a Vidrolar não efetua os cadastros dos clientes se eles não realizam uma

compra, e que após os vendedores emitirem uma ordem de serviço, acompanham todo o

processo de fabricação dos produtos por meio de seu sistema.

Atualmente a capacidade fabril está totalmente ocupada. Trabalham em dois turnos e,

quando necessário, três. São produzidos 1.000 a 1.300 toneladas por mês.

A previsão de entrega dos produtos vendidos é visível no sistema para todos os

vendedores durante o processo de fabricação dos produtos. Durantes os meses de janeiro a

agosto, o prazo de entrega é de 7 a 10 dias (para qualquer produto industrializado). Já entre os

meses de setembro a dezembro, o prazo aumenta para 25 dias.

A Vidrolar possui quatro sócios, cada um com atribuições distintas do outro: Aristides

(Comercial), Emerson (Produção), Valmor (Financeiro) e Edson (Contabilidade).

Atualmente a empresa conta com 206 colaboradores. O setor comercial é formado

quatro vendedores e uma assistente que atende os representantes comerciais e, por meio deles,

a empresa vende para o resto do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. A empresa

também possui quatro caminhões da Mercedez-Benz.

A Vidrolar está em processo de mudanças, melhoria de qualidade, melhoria de

processos (fluxo, lead time, layout de fabricação) e contração de novos funcionários (o novo

Gerente de Produção veio do setor automobilístico), pois querem sair do “velho”.

A empresa fez a aquisição de duas novas máquinas de corte bilateral, para melhorar

processos e qualidade dos produtos. A compra das novas máquinas atraiu novos clientes do

Rio Grande do Sul.

Outra mudança recente que trouxe grande resultado foi a venda de todos os seus

Fornos de Tempera, e em troca, a adquiriu uma máquina de tempera curva e outra de tempera
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plana. Com as novas máquinas, o processo que antes demorava 40 minutos, atualmente é feito

em apenas 2.

IMAGEM 26 – MÁQUINA DE TEMPERA CURVA

Fonte: Vidrolar

Está planejado para dezembro de 2018 expandir a capacidade da estação que faz a

purificação de água. Atualmente, uma vez por mês uma equipe especializada faz a limpeza

das canaletas de água. Um dos principais planos para 2019 é se adequar a todas as normas da

ISO 9000.

A propaganda da empresa é concentrada em seu site, sendo que não existe área de

marketing, o responsável pela TI é quem faz as atualizações necessárias. Focam em empresas

grandes, fazem marketing dirigido, mas não enviam mala direta para seus clientes. Os

próprios vendedores são responsáveis por fazer o Pós-Vendas.

A maior ação de divulgação que fazem é enviar um e-mail com folder, apresentação e

imagens dos produtos para seus clientes, após eles entrarem em contato.

Por fim, possuem um Setor de Retalhos, aonde os vidraceiros têm acesso a peças de

vidros (sem lapidação, tempera ou outro processo industrial) que não serão mais utilizadas

pela Vidrolar, podendo comprar e levar na hora. Tem uma mesa de corte própria para os

vidraceiros cortarem os pedaços que desejam usufruir.

3.6.3. Relatório de Visita de Benchmarking – Master Temper – 07/01/2019

A história da Master Temper tem início em 1995 na cidade de Guaratuba no litoral do

Paraná, ainda como vidraçaria. Nesse período adquiriu-se a experiência de mercado e das

reais necessidades dos vidraceiros.



77

Em 2000 nasceu a Master Temper Vidros, especializada no beneficiamento e têmpera

de vidros, e a partir desse momento, a empresa foi se expandindo de Joinville – SC para Porto

Alegre – RS, até que em 2010 inaugurou a nova sede da empresa, uma unidade fabril com

6.000m² na cidade de Araucária, estado do Paraná. A indústria conta com os melhores e mais

modernos equipamentos para produção de vidros temperados.

IMAGEM 27 - MATRIZ MASTER TEMPER

Fonte: Master Temper

Atualmente conta com um setor comercial estruturado. São 10 vendedores no total – 4

atuam nas vendas do Paraná e o restante em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As metas

são individuais, varia de 100mil a 600mil de venda/mês por vendedor. O critério estabelecido

é a área de atuação e o perfil de cliente que cada vendedor possui. Atualmente as vendas da

empresa são passivas, mas tem planos para mudar a maneira do comercial trabalhar, de modo

que as vendas sejam mais ativas que passivas.

Quanto aos fornecedores, seu principal parceiro é a AGC, diferente de boa parte das

têmperas que atuam principalmente com a CEBRACE.

A Master Temper conta com um sistema interno de controle administrativo e

comercial, porém, pouco desenvolvido. Não prospectam novos clientes e a manutenção da

carteira de clientes quem realiza são os próprios vendedores. Já quanto à satisfação do

consumidor, a empresa realiza pesquisas através de e-mail e telefone, mas não enviam mala

direta e nem possui setor de pós-vendas.

Coadministrada por dois sócios e um diretor comercial. Contavam com uma equipe de

aproximadamente 250 funcionários até 2017. Desde então, com melhorias de processos,
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conseguiram reduzir o quadro para 90 funcionários mantendo a qualidade e o mesmo volume

de produção.

Contam com o prazo de entrega ‘’D+3” – Entrega do produto em três dias uteis após a

data do pedido, se for para Curitiba e região metropolitana. As demais regiões acompanham a

logística de seus caminhões que variam de 5 a 15 dias.

Após contratação de uma nova direção comercial e administrativa, a empresa

conseguiu realizar mudanças significativas, entre elas, estabelecer metas para o setor

comercial, definir uma logística eficiente para entregas, atuando juntamente com a gestão de

frotas entre seus 17 caminhões e planejar o orçamento da empresa como um todo, foram

mudanças citadas por Edson, atual diretor da Master Temper, com um ano de casa.

Tendo em vista o foco na construção civil, a Master Temper estuda realizar parceria

com grandes construtoras como Guaraenge e Plaenge, mas encontra um desafio – Como

conquistar esse público sem gerar mal-estar entre seu principal cliente: o vidraceiro.

Quanto a área interna, está planejado para 2019 a implementação do CRM. Sistema

responsável por aperfeiçoar o processo interno e comercial.

A Master Temper tem planos para iniciar a fabricação de outros acessórios, por

exemplo, prateleiras de vidro. A venda será feita na própria empresa.

A empresa optou por não abrir informações sobre seu processo fabril e faturamento, o

que foi respeitado pela equipe por seguir as normas estabelecidas no Código de Conduta, que

encontra no Anexo 6.

3.7. DIAGNÓSTICO DE MARKETING DIGITAL

O diagnóstico de marketing digital é um passo essencial para que se tenha uma visão

geral no cenário digital da empresa. O diagnóstico realizado foi dividido nas seguintes etapas:

análise de ranqueamento, análise técnica do site, análise das mídias sociais e análise das

referências. Em cada uma das etapas foram usadas ferramentas que auxiliaram no roteiro de

diagnóstico do marketing digital da empresa, o qual será disponibilizado a seguir.

3.7.1. Análise do Ranqueamento ou Facilidade e Viabilidade De Se Encontrar a
Empresa.

A análise de Ranqueamento dentro do marketing digital tem como função verificar a

visibilidade do site nos principais buscadores da internet. Dessa forma pode-se medir como a
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empresa é enxergada pelos clientes, e realizar uma comparação com os seus concorrentes.

Para a análise de ranqueamento da Sulglass foi utilizada a maior ferramenta de busca da

internet, o Google, onde palavras chaves foram pesquisadas como um exemplo real de um

cliente buscando por produtos e empresas na área do vidro temperado.

Quando pesquisado o nome da Sulglass, a empresa aparece na primeira página do

Google na primeira posição do ranking, interessante frisar que é a única pesquisa onde a

empresa se sobressai aos seus concorrentes.

IMAGEM 28 – PESQUISA DE RANQUEAMENTO: SULGLASS

Fonte: Google

Quando pesquisado “vidros temperados em Curitiba”, “vidros temperados em São

Paulo”, “compra de vidro temperado”, “compra de vidro temperado no Paraná”, “Box em

vidro temperado” a empresa não se encontra bem localizada, seus concorrentes sempre estão

com um melhor ranqueamento.
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IMAGEM 29 – PESQUISA DE RANQUEAMENTO: VIDROS TEMPERADOS EM CURITIBA

Fonte: Google

Quando pesquisado “vidro para construção civil no PR” e “vidro laminado”, a empresa

aparece na terceira posição e na janela do Google Maps, porém, atrás de concorrentes diretos:

Temperpar e Vidrolar.

IMAGEM 30 – PESQUISA DE RANQUEAMENTO: VIDROS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL NO PR

Fonte: Google

Após a Análise de Ranqueamento concluída pode-se afirmar que a Sulglass não é

eficiente, que a forma qual os seus clientes a enxerga fazem que os concorrentes saiam na

frente, sua visibilidade na internet retarda o seu crescimento, observa-se que os seguintes

concorrentes têm maior visibilidade no Google que a Sulglass:

● Blueglass/Prisma; ● Vidraçarias Neri;



81

● Master Temper;

● Vidraria;

● Aliança;

● Tempermed;

● Unoglass;

● Temperpar;

● Tempex;

● Vidrolar.

3.7.2. Análise Técnica do Site

A análise técnica do site tem como função diagnosticar quais os principais problemas

referentes a estrutura, layout, usabilidade e outros itens de extrema importância para aqueles

que fazem o uso direto do site, se mal estruturado pode apresentar um efeito contrário ao que

é proposto, assim afastando os clientes da empresa.

O CMS (Content Management System) é um conjunto de ferramentas que auxiliam no

gerenciamento do site, facilitando a manutenção e criação de conteúdo na internet. Após

análise, pode-se afirmar que a Sulglass não possui CMS.

IMAGEM 31 – ANÁLISE DO CMS

Fonte: www.whatcms.org

O site apresenta um design “antigo”, sem belas imagens que ocupam a tela toda e

rotacionam. Conta com uma barra de ferramentas simples e não possui Drop Down, além de

possuir um link oculto (contato).



82

IMAGEM 32 – ANÁLISE DO LAYOUT DO SITE

Fonte: www.sulglass.com.br

Outros pontos importantes diagnosticados foram:

● O site não possui conteúdos nutritivos, criados para atrair leitores e viabilizar

publicidade digital mais produtiva. O Site não está integrado às mídias sociais

e passa uma visão industrial e de pouca interação com os clientes;

● O site não divide suas páginas, o que faz o seu ranqueamento no Google cair.

Os endereços das páginas estão como www.sulglass.com.br/produtos.php, o

correto seria explorar o seu link para subir o ranqueamento;

● O site não possui uma página para noticiais ou blog, itens como telefone e

contatos não são clicáveis e a estimulação de venda fica abalada;

IMAGEM 33– ANÁLISE DA ESTRUTURA DO SITE

Fonte: www.sulglass.com.br

O site da Sulglass é estático e não é responsivo, ou seja, não se adapta a todos os

dispositivos, por exemplo os aparelhos celulares, levando em consideração que nos dias atuais
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o celular é a principal ferramenta de busca, é de extrema importância possuir um sistema que

se adapte a todas as plataformas. Esse problema afeta diretamente os clientes, já que hoje o

que mais se busca é facilidade de acesso.

IMAGEM 34 – RESPOSIVIDADE DO SITE

Fonte: www.sulglass.com.br

O site da Sulglass apresenta 39 links quebrados, prejudicando velocidade e

ranqueamento no Google, além de tornar seus usuários insatisfeitos:

IMAGEM 35 – LINKS QUEBRADOS DO SITE

Fonte: https://www.deadlinkchecker.com/

Através da ferramenta testmysite foi constatado uma série de problemas que afetam

diretamente a usabilidade do site da Sulglass:
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IMAGEM 36 – RESULTADO DA ANÁLISE DE USABILIDADE

Fonte: https://testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br

Ainda, conforme o Google, é possível melhorar a usabilidade do site da Sulglass, com

algumas medidas, porém após uma análise detalhada de todos os componentes do site é

importante frisar que a medida ideal a ser tomada é a criação de um novo site para a empresa:

IMAGEM 37 – USABILIDADE DO SITE

Fonte: https://testmysite.thinkwithgoogle.com/intl/pt-br
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3.7.3. Análise das Mídias Sociais

A empresa possui as mídias sociais Instagram e Twitter, porém não são usadas. O

Twitter foi criado em 2013 e não possui nenhuma publicação. O Instagram possui algumas

publicações, mas nada frequente.

IMAGEM 38 – REDES SOCIAIS

Fonte: Twitter; Instagram

Não foi identificado um trabalho consistente da empresa em mídias importantes e que

poderiam contribuir com o inbound marketing, muitas vezes sem custos ou trabalho adicional,

como o YouTube e o LinkedIn.

3.7.4. Análise de Referência

No quesito de Análise de Referências a Sulglass tem algumas avaliações positivas. No

Facebook, por exemplo, recebeu a nota máxima em avaliações, 5,0.

IMAGEM 39 – REFERÊNCIAS DA SULGLASS NO FACEBOOK
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Fonte: Facebook

No Google My Business temos algumas avaliações negativas que não obtiveram

respostas. Para uma reavaliação positiva, as respostas da empresa devem existir.

IMAGEM 40 – REFERÊNCIAS DA SULGLASS NO GOOGLE MY BUSINESS

Fonte: Google

3.8. ANÁLISA DE RISCOS

A tabela abaixo consta itens considerados como Riscos para a Sulglass identificados

depois de um levantamento dos relatórios e registros obtidos nela a respeito de seus

resultados. Mesmo com muitos dados não obtidos por falta de registro da empresa, causando

assim a falta de mensuração para alguns riscos específicos, os mesmos serão apurados assim

que possível. Valendo destacar de que foi utilizado o valor dos meses obtidos divididos por

doze para termos o valor mensal estimado conforme segue.
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TABELA 11 – RISCOS SULGLASS

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de informações obtidas pelas Sulglass

3.9. NORMAS E PROCEDIMENTOS

Atualmente a empresa não possui normas e procedimentos internos definidos e está

sendo revisto por ela.

A empresa não tem programa de qualidade atualmente, ela conta apenas com o

Inmetro que usa alguns critérios da ISO 9000.
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4. DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA

Após cada tarefa de Diagnóstico, foram identificados pontos de melhoria e metas

previstas em conjunto com os sócios e gestores. Com base em tais metas mais os objetivos de

cada área, os gestores elaboraram seus planos de ação para 2019, utilizando para tal a

metodologia 5W2H.

As metas por tema, obtidas com base no Clima dos Colaboradores, foram obtidas

através de simulações e negociações e incluídas nos planos de ação para 2019. Para melhorar

as notas, foram tomadas ações específicas. Por exemplo, no dia 09 de novembro de 2018, a

empresa se mudou para uma nova instalação, com estacionamento amplo, novas mesas,

banheiros, cadeiras, ar-condicionado e computadores. É previsto que a média de Instalações e

Recursos aumente com facilidade em 2019, sendo que na última pesquisa obteve 5,85.

Conforme a tabela abaixo, foram propostas metas de melhoria a todos os tópicos

abordados na Pesquisa de Clima em 2018:

TABELA 12 – META DE CLIMA POR TEMA 2019

Fonte: Elaborado pelos autores

Foram propostas metas desafiadoras para cada Área da Empresa, sendo que, os

gerentes receberam a mesma meta para 2019, de modo que não houvesse injustiças:
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TABELA 13 – META DE CLIMA POR ÁREA 2019

Fonte: Elaborado pelos autores

Além de propor metas para o Clima dos Colaboradores, de igual maneira foram

propostas as seguintes metas para a Satisfação dos Clientes para o ano de 2019:

TABELA 14 – META DE SATISFAÇÃO POR TEMA 2019

Fonte: Elaborado pelos autores

Algumas ações e mudanças na Sulglass tinham caráter de urgência, e a pedido dos

sócios foram sugeridos e aprovados dez Quick Hits ou ações imediatas:

TABELA 15 – AÇÕES IMEDIATAS
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Fonte: Elaborado pelos autores

4.1. PLANOS DE AÇÃO 2019

A partir de janeiro de 2019, foi requerido dos gestores, Planos de Ação completos para

a melhoria de sua área. Esses Plano foram desenvolvidos com base na Matriz 5W2H, de

modo que a Equipe auxiliou os gestores em sua elaboração e aplicação.

Os Planos de Ação foram apresentados e aprovados pelos sócios nas reuniões

periódicas implantadas pela equipe (ver Tabela 18 acima), onde também é feito a prestação de

contas do realizado de cada Plano.

Nos itens a seguir, serão explanados os Planos de Ação dos setores Financeiro,

Recursos Humanos, Produção e Comercial.

4.1.1. Plano de Ação – Setor Financeiro

A empresa até então era gerenciada financeiramente através de Fluxo de Caixa o que

só viabilizava a análise e decisão sobre os saldos e faltas de capital. O que permitiria a

avaliação do Lucro Real ou Gerencial num determinado período seria a DRE (Demonstração

do Resultado do Exercício). E a partir de então o Setor Financeiro, que atualmente tem como

responsável o Gerente Rodrigo, iniciou seu plano de ação com um desafio a ser

implementado: A DRE por Regime de Competência.

TABELA 16 – PLANO DE AÇÃO: SETOR FINANCEIRO
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Fonte: Rodrigo, Sulglass

Com base no plano de ação, em Jan/2019 foi acordado junto à Webglass - Empresa

responsável pelo software que já está vigente na Sulglass e que permitiria a análise de DRE

por Regime de Competência - a avaliação e implementação da ferramenta na empresa, porém

a mesma ainda não estava habilitada para emissão de relatórios em DRE, nem permitia o

acesso as Notas Fiscais através do número delas.

Após longas tratativas o software financeiro foi em 16/05/2019 de fato atualizado e

desenvolvido para emissão desse relatório e já está em processo de conhecimento pelos

responsáveis. A ferramenta irá permitir o controle e conhecimento preciso dos números da

empresa, e essa ação conclui o principal objetivo determinado ao setor no início do projeto.

4.1.2. Plano de Ação – Setor de Recursos Humanos

Após a realização do diagnóstico da Sulglass foi observado que o setor de recursos

humanos seguia como uma das áreas da empresa que mais causava descontentamento aos

colaboradores, já que através da pesquisa de clima aplicada, muitos dos comentários

negativos eram direcionados a essa área. Na média geral, o setor atingiu a segunda pior nota,

que foi de 5,49. Quando perguntados sobre a Eficiência da Chefia, o setor também obteve

uma nota ruim dada pelos colaboradores, correspondendo a 5,72. No ano de 2018, quando a

pesquisa foi aplicada, a responsável pela chefia era a Rosangela, situação que hoje é diferente.

Devido aos comentários realizados pelos colaboradores e pelas notas obtidas, foram

desenvolvidos 10 planos de ações, com o objetivo de satisfazer e melhorar a relação entre

recursos humanos e funcionário. Hoje a atual responsável pela execução dos planos é a Gillie.

Abaixo é possível observar os planos de ação que foram julgados necessários pela diretoria e

chefia para que a empresa evolua no setor de recursos humanos.
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TABELA 17 – PLANOS DE AÇÃO RH

Fonte: Sulglass
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4.1.3. Plano de Ação – Setor de Produção

Na primeira Pesquisa de Clima realizada em 2018, foi constatado que o Setor de

Produção tinha o pior clima da empresa, com nota 5,95. Determinado a reverter essa nota na

próxima Pesquisa de Clima em 2019, o Gestor responsável, Irapoan, pontuou 28 ações de

vital importância, dispostas em 12 planos, dos quais 4 já estão concluídos, 3 estão em

andamento, 3 estão em stand by e 2 na fase de projeto. Os objetivos principais de tais planos e

ações são:

● Melhorar a utilização dos Salvos e Retalhos;

● Reduzir perdas no processo produtivo;

● Melhorar a nota de satisfação dos colaboradores da produção;

● Realizar limpeza no forno para não os submeter a baixas temperaturas;

● Aumentar a produtividade.

Conforme orientado pela equipe, utilizou-se a matriz 5W2H para a elaboração dos

respectivos planos de ação. É vital o sucesso de tais ações, pois a melhora nos números e

processos do setor de produção, influenciará diretamente nos resultados da Sulglass.

Vê-se a seguir, o plano completo e status de ação relativa a melhor utilização dos

salvos e retalhos:
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TABELA 18 – MELHORAR A UTILIZAÇÃO DOS SALVOS E RETALHOS

Fonte: Irapoan, Sulglass

Para reduzir as perdas no processor produtivo, foi elaborado a seguinte matriz 5W2H:

TABELA 19 – REDUZIR PERDAS NO PROCESSO PRODUTIVO
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Fonte: Irapoan, Sulglass

As ações propostas para melhorar a nota do Clima do Setor são as seguintes:

TABELA 20 – MELHORAR A NOTA DE SATISFAÇÃO DA PRODUÇÃO

Fonte: Irapoan, Sulglass

Em relação ao cuidado com o forno de tempera da empresa, a ação proposta é

fundamental:

TABELA 21 – REALIZAR A LIMPEZA ADEQUADA DO FORNO

Fonte: Irapoan, Sulglass
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Por fim, o plano para aumentar a Produtividade da Produção foi definido da maneira

subsequente:

TABELA  22 – AUMENTAR A PRODUTIVIDADE

Fonte: Irapoan, Sulglass

4.1.4. Plano de Ação – Setor Comercial

Visando a melhoria da área comercial, foram considerados pela equipe ao todo 5

pontos como prioritários para serem melhorados e/ou corrigidos com a aprovação dos sócios

da Sulglass. Tendo como responsável por tais passos o Thiago Souza, atualmente Gerente

Comercial da Sulglass.

Tais pontos foram levantados particularmente após a identificação de certas questões

tidas como um déficit, sendo algumas delas o Marketing e Marketing Digital, satisfação de

colaboradores e clientes e especialmente as vendas, tendo em vista serem o “coração” da

empresa.

Abaixo segue a tabela detalhadamente com os pontos aplicados na estrutura 5W2H, a

metodologia aplicada inclusive em outras áreas da empresa devido a sua eficiência, mostrando

inclusive a situação de desenvolvimento em que se encontram atualmente conforme segue:
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TABELA 23 - PLANO DE AÇÃO COMERCIAL

Fonte: Thiago, Sulglass
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5. IMPLANTAÇÃO

Os planos de ações foram direcionados para cada responsável para definição de

valores e prazo para as implantações, que foram negociadas com os Diretores.

Com base nos planos de ações e com aprovação da Diretoria, foram implantadas as

seguintes ações:

5.1. IMPLANTAÇÃO – SETOR FINANCEIRO

O Sistema Webglass que gerencia a empresa não fornece a DRE (Demonstração do

Resultado do Exercício), Regime de Competência, e sim, por Fluxo de caixa.

Foi solicitado ao Sistema Webglass para desenvolver uma DRE por Regime de

Competência. A empresa está adaptando o sistema para a Sulglass.

5.2. IMPLANTAÇÃO – SETOR DE RECURSOS HUMANOS

As seguintes ações foram implantadas pelo RH:

● Ambientação e Integração;

● Definições de Funções no organograma;

● Banco de horas;

● Folha de pagamento e departamento pessoal.

As demais ações serão implantadas conforme as datas previstas em seu Plano de

Ação.

5.3. IMPLANTAÇÃO – SETOR DE PRODUÇÃO

● Limpeza mensal do forno. De junho a dezembro de 2018 os totais de quebras

foram de 1.099,27 m². No primeiro semestre de 2019 teve-se uma redução de

20,38%, comparando com o semestre de 2018. O objetivo até dezembro/2019 é

chegar em 50%;
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● Reforma de dois banheiros possibilitando aumentar a nota da pesquisa de

clima, uma vez que esse tópico obteve nota baixa (Gráfico 17);

● Reutilização dos salvos. Foram produzidos tampos temperados padrão para

espessura de 10 mm. As de menores espessuras (6 mm e 8 mm) estão expostas

aos vidraceiros num cavalete na área de carregamento. A meta é chegar até

dezembro/2019 em 450m²; uma redução de 50%;

● Melhorias na iluminação da fábrica;

● Manutenção da máquina de lavar. No último semestre de 2018 o total de

quebras foram de 334,99 m². Em um novo levantamento no primeiro semestre

de 2019, os totais de quebras foram de 154,31 m² e, até dezembro, a meta é

chegar em 15 m² por mês de quebra;

● Foi construída uma área coberta para armazenar materiais pouco utilizados e

descarte de resíduos que ficavam espalhados pela empresa;

● Gestão de Estoque: através das rotinas de consumos dos estoques, foram

levantadas as quantidades de metros quadrados e quais produtos nos últimos 6

meses não tiveram saída. Com base nesses levantamentos, os produtos que não

tiveram saídas realizaram uma campanha com menor preço de mercado.

Em abril/2019, o estoque atual da Sulglass era de 17.437 m², e conseguiu

reduzir para 16.513 m² em maio do mesmo ano. Considerando o lead time

(tempo total do processo de compra), o objetivo até dezembro/2019 é chegar

em 10.000 m²;

5.4. IMPLANTAÇÃO – SETOR COMERCIAL

Foi possível aplicar as seguintes ações no Setor Comercial:

● Foi criado um setor de projetos para minimizar os erros de vendas e possibilitar

a diminuição do prazo de entrega. Em 2018 o prazo de entrega era de 7 dias

úteis, já em 2019, o prazo passou a ser de 3 a 5 dias úteis;

● Disparo de mala direta com promoções e postagem nas mídias sociais

periódicas;

● Construção de um novo ambiente para a área comercial, com mesas novas,

novos computadores, ar-condicionado e banheiros para colaboradores e

clientes;
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● Contratação de uma colaboradora para realização da pós-vendas;

● Novos sites para a Sulglass Vidros Temperados e Loja do Vidraceiro. Os

mesmos estão em desenvolvimento com prazo de entrega previsto para final de

junho/2019.

IMAGEM 41 – NOVO SITE SULGLASS

Fonte: Sulglass

Segue abaixo, site da Loja do Vidraceiro:

IMAGEM 42 – SITE LOJA DO VIDRACEIRO

Fonte: Sulglass

● Metas mensais para os vendedores: a meta foi distribuída por igual e com

crescimento de 20% em relação à 2018, sendo que, o previsto para o primeiro
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semestre de 2019 é R$ 10.000.000,00 milhões. Até maio/2019 foi atingido a

marca de R$ 6.835.206,24 milhões. Ao comparar o mesmo período em 2018,

houve um crescimento de 2,94% (R$ 6.634.230,17), mesmo diante da crise

econômica;

● A Curva ABC foi alterada, possibilitando melhores condições para seus

clientes, de acordo com seu volume de compras;

● Reuniões mensais para motivar os vendedores, apresentar os resultados e

melhorar a comunicação no setor comercial.

Mesmo com ações ainda em desenvolvimento, já forma obtidas melhorias nas vendas,

estoques, perdas, recursos humanos, marketing, produção, salvos e muito mais.

Após encerramento da segunda parte do PI, foi finalmente aplicada uma pesquisa que

tinha por objetivo obter a avaliação dos sócios da Sulglass sobre os trabalhos realizados, em

geral e sobre cada processo da empresa.

Tal avaliação foi solicitada em 3 diferentes momentos do projeto:

a) No decorrer do Diagnóstico (1º Semestre de 2019);

b) No decorrer do Desenvolvimento e Implantação das Mudanças (2º Semestre de

2019);

c) Expectativa para a Conclusão dos Planos de Ação, previstos para o 2º Semestre de

2019).

No gráfico a seguir é sumarizada tal avaliação dos sócios sobre o projeto, constatando

a evolução da nota para os trabalhos realizados – e para os resultados decorrentes obtidos:

GRÁFICO 22  – EVOLUÇÃO DA AVALIÇÃO DOS SÓCIOS SOBRE OS PROCESSOS DA EMPRESA (E

SOBRE OS RESULTADOS DOS TRABLHOS DE PI)
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Fonte: Elaborado pelos Autores

5.5 IMPLANTAÇÃO – FLUXO PROPOSTO

Foi desenvolvido um fluxo proposto e que as principais mudanças se encontram ou

são decorrentes dos Planos de Ação previamente apresentados. As seguintes mudanças

obtiveram destaque:

● Telefonista: Atualmente todas as ligações são filtradas pela telefonista, e logo

direcionada ao vendedor;

● Marketing: No início do projeto os donos tomavam todas as decisões referente

ao marketing. Essa função foi atribuída ao Gerente Comercial;

● Setor de Projetos: O vendedor era responsável por desenhar os projetos

solicitados pelos clientes e encaminhar ao PCP. Foi criado um setor, aonde o

responsável recebe o pedido, desenha, tira as dúvidas diretamente com o

cliente e encaminha para o PCP;

● Pós-Vendas: O setor de pós-vendas era inexistente. Atualmente tem um

colaborador designado para realizar esta função. Uma semana depois da

venda, ela entra em contato com cliente para saber como foi atendido, se o

pedido foi correto e se tem alguma sugestão.

Essas mudanças acarretaram o aumento das vendas, possibilitaram a diminuição do

prazo de entrega e, ainda, o controle de qualidade das vendas.
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6. CONCLUSÃO

O Projeto Integrador apresentado foi o resultado do esforço de um ano dos integrantes

da equipe para aplicar os conhecimentos obtidos ao longo do curso de Gestão Comercial da

ESIC – Business & Marketing School, e colocar um marco na história da Sulglass, empresa

na qual o trabalho foi realizado, mudando a maneira como a empresa planeja e executa suas

tarefas, para atingir melhores resultados.

A primeira parte do projeto foi desenvolvida no segundo semestre de 2018. Nela,

foram realizadas as etapas de Planejamento e Diagnóstico da Situação Atual. Por meio de tal

Diagnóstico, foram obtidas informações valiosas e de caráter urgente para a elaboração desse

trabalho. A equipe ponderou juntamente com os sócios, e consideraram ser prudente começar

as mudanças na empresa já nessa etapa do projeto, de modo que, dez Quick Hits foram

implantados e delegados aos gestores da empresa antes do final de 2018.

No primeiro semestre de 2019, começou a segunda parte do projeto, compostas pelas

etapas de Desenvolvimento da Situação Proposta (iniciada no ano anterior e complementada

em 2019) e Implantação dos Planos de Ação. Foi requerido de cada gestor da Sulglass planos

de ação completos, dispostos na Matriz 5W2H, que trouxesse resultados a empresa, bem com

a execução de tais planos.

A prática do Benchmarking foi importante para a empresa entender o que está

acontecendo no mercado atuante. As melhores práticas do setor foram apresentadas aos sócios

da empresa e incluídas nos Planos de Ação desenvolvidos. As Pesquisas de Clima e

Satisfação se mostraram totalmente eficazes e satisfatórias, pois as notas foram consideradas

altas para uma primeira pesquisa. Foram respectivamente 6,20 e 7,04. Os colaboradores foram

mais criteriosos que os clientes, não obstante, em ambas pesquisas as notas foram altas foram

para “Produtos e Serviços e “Áreas Internas/Eficiência da Chefia”. As próximas pesquisas

serão realizadas em setembro/2019, ao completar um ano da realização das primeiras.

Foi descoberto que o setor financeiro estava totalmente defasado. O sistema utilizado

pela empresa apenas permitia emitir relatórios concernentes aos Fluxo de Caixa, portanto, não

foi possível calcular Ponto de Equilíbrio e Ponto de Lucro fidedignos. Está sendo

desenvolvido exclusivamente para a Sulglass, um novo sistema (Webglass) que permite

analisar os resultados da empresa sob a perspectiva de Regime por Competências.

Por meio da Análise de Riscos, a Sulglass percebeu o grande prejuízo que estava

sofrendo pela má gestão de estoques, salvos, perdas e processos em geral realizados no setor

da produção. O gestor da área propôs metas ousadas para o ano de 2019, e já foi possível
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observar grandes melhorias, dando destaque aos novos procedimentos na limpeza de forno,

resultando na diminuição de 20,38% de quebras e a redução de aproximadamente 1.000m² de

vidros no estoque da empresa em apenas um mês (abril/19 – maio/19).

Havia algumas falhas no setor comercial no início desse projeto, como a ineficácia da

Curva ABC e a falta de metas. Outra área quase inexistente na empresa era o Marketing

Digital. O diagnóstico comprovou que era necessária uma grande reformulação para atingir

novos patamares, já que no Setor Vidraceiro, o Marketing Digital em si é pouco explorado

(comprovado pelo Benchmarking), e os clientes necessitam dessa ferramenta (comprovado na

Pesquisa de Satisfação). O gestor comercial foi responsável pelas mudanças em ambas áreas.

Atualmente, todos os vendedores têm metas de vendas mensais, que são

acompanhadas pelo gestor. A Curva ABC foi reformulada e está sendo utilizada pelo setor

comercial diariamente. A participação da Sulglass aumentou drasticamente nas mídias sociais,

malas diretas foram implantadas resultando em vendas e, novos sites, modernos e

responsivos, foram desenvolvidos para atender tanto a demanda da Sulglass, quanto a da Loja

do Vidraceiro (empresa do grupo), e seus respectivos clientes.

Em resposta ao problema encontrado no início do trabalho, a equipe conclui com

satisfação que os processos da Sulglass foram reformulados, trazendo grandes melhorias em

seus resultados e, mesmo diante da crise econômica no país (e principalmente do setor), a

organização aumentou em 2,94% suas vendas, comparando o mesmo período do ano anterior.

Corroborando tais afirmações, os donos da Sulglass avaliaram os processos da empresa no

início e no final do projeto e, todas as notas atribuídas apresentaram melhorias significativas.

O trabalho pode ser concluído destacando não apenas a satisfação – e aprovação dos

sócios e gestores da empresa – mas também e, principalmente na melhoria de seus resultados

em geral e até mesmo nas vendas, que em um ano de baixas no setor (2019), estão superiores

ao que foi faturado no ano de 2018. Colaboradores e Clientes reconhecem e enaltecem as

mudanças e melhorias, nos contatos diários que mantém com os gestores da empresa.

Para que o processo tenha continuidade, recomendamos que as reuniões mensais para

avaliação dos planos de ação sejam mantidas, bem como que as pesquisas de Clima e

Satisfação, as rotinas de Benchmarking, estudo da Concorrência e tudo o que foi implantado

possa ser mantido e atualizado conforme os planos e cronogramas firmados.

Deste modo, certamente os objetivos individuais dos integrantes desta equipe, aqueles

dos sócios e colaboradores da empresa e mesmo a necessidade da sociedade e da ESIC

Business & Marketing School, foram totalmente atendidas através deste trabalho que já

marcou – e que ainda irá marcar a vida de muitas pessoas.
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ANEXO 1 – PLANO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

O Planejamento e a Execução da Pesquisa de Satisfação dos Clientes da Sulglass

foram realizados através do Planejamento da Pesquisa, sua Execução, Tabulação, Análise e

Divulgação.

1. Plano de Pesquisa

O plano trouxe a definição dos principais aspectos da pesquisa, como o problema,

objetivos, hipóteses, metodologia, instrumentos, cronograma e demais recursos necessários.

2. Definição do Problema de Pesquisa

A Sulglass desconhecia quais os atributos considerados mais importantes e qual o grau

de satisfação de seus clientes.

3. Objetivos

Identificar quais os atributos considerados mais importantes para a satisfação dos

diferentes tipos de clientes da Sulglass.

Avaliar todos os aspectos envolvidos na relação entre a empresa e seu cliente com a

opinião dos mesmos sobre os atributos considerados mais importantes.

4. Hipóteses
As principais hipóteses testadas referem-se à satisfação dos clientes:

a) Apresentam um nível de satisfação bom ou ótimo (nota superior a 7);

b) Apresentam um nível de satisfação regular (nota entre 5 e 7);

c) Apresentam um nível de satisfação ruim ou péssimo (nota inferior a 5).

5. Público e Amostra da Pesquisa
O público foram os clientes da Sulglass. Na etapa Qualitativa, 10 clientes foram

sorteados para participar da pesquisa em Fócus Group.

Na pesquisa Quantitativa foram enviados Formulários para todos os clientes,

tentando-se obter a maior quantidade possível de respondentes.
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6. Metodologia
A metodologia utilizada foi a Pesquisa Descritiva Conclusiva, com técnicas

qualitativas e quantitativas.

Em sua primeira fase, foi executado através de uma Pesquisa Qualitativa do tipo Fócus

Group, com o objetivo de mapear ou confirmar as hipóteses de pesquisa e especialmente para

definir os atributos da pesquisa em sua etapa Quantitativa.

A Pesquisa quantitativa foi realizada através de software profissional (Qualtrics) e teve

suas respostas estruturadas através de Escala de Likert (com notas de 1 a 10) devidamente

associadas à escala de correlação (avaliações classificadas em péssimo, ruim, regular, bom e

ótimo):

Para a elaboração da análise gráfica da tabulação dos resultados da pesquisa

quantitativa, adotou-se a escala de cores conforme descrito a seguir:

● 1 a 2,9 - Roxo – Péssimo;

● 3 a 4,9 – Vermelho - Ruim;

● 5,0 a 6,9 - Amarelo – Regular;

● 7,0 a 8,9 - Verde – Bom;

● Acima de 9,0 - Azul – Ótimo.

7. Instrumentos de Coleta de Dados

Foram definidos três principais instrumentos para coleta de dados: o roteiro para a

pesquisa qualitativa, a pré-árvore e pré-formulário da pesquisa quantitativa.

8. Roteiro de Pesquisa Qualitativa

A Pesquisa abordou PERGUNTAS E RESPOSTAS. Para a moderação dos Fócus

Group, adotou-se o seguinte roteiro:

I. APRESENTAÇÃO:

● Dois tipos de pesquisa: Quantitativa e Qualitativa;

● A Pesquisa e Regras de Conduta;

● Sigilo / Uso do Post It / Relatório Geral;

● Autorização para gravar / Fotografar;

● Apresentação dos Participantes: nome, área, tempo de casa;

● Aquecimento: o que você gosta e o que não gosta de fazer em sua vida;
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● Tipo de Pesquisa: Qualitativa;

● Foco: Compreender o Grau de Satisfação.

II. O MERCADO DE TRABALHO E O SETOR VIDRACEIRO:

● Quando falamos do setor em geral, sem pensar numa única empresa e sim de todas

juntas, como está o Mercado de Vidros para Construção Civil? O que há de bom e

de ruim? O que ocorreu de novo e o que já existia e foi mantido?

III. PESQUISA QUALITATIVA (Usar Post It):

● O que deveria fazer uma empresa de vidros e acessórios, para deixá-los totalmente

satisfeitos?

● Dos atributos mencionados, quais os mais importantes? (Esclarecer ou estruturar

atributos se necessários)

● Quais as Melhores Fabricantes de Vidro e Acessórios? Por quê?

● Quais as Piores Fabricantes de Vidro e Acessórios? Por quê?

● Ordene os Fabricantes por Qualidade X Preço;

● Ordene os Fabricantes Por Tradição x Inovação;

● Ordene os Fabricantes por Variedade x Atendimento.

IV. A SULGLASS – Indagar o motivo (Usar Post It):

● O que há de positivo e negativo em trabalhar com a Sulglass?

● Que nota, de 1 a 10 (explicar Likert) você atribui para a Sulglass?

● Que nota, de 1 a 10, você atribui para o Preço da Sulglass?

● Que nota, de 1 a 10, você atribui para os Produtos da Sulglass?

● Que nota, de 1 a 10, você atribui para o Atendimento e Serviços da Sulglass?

● Que nota, de 1 a 10, você atribui para a Estrutura da Sulglass?

● Que nota, de 1 a 10, você atribui para os Proprietários (Diretoria)?

● Que nota, de 1 a 10, você atribui para o Comercial?

● Que nota de 1 a 10, você atribui para o Financeiro?

V. ÁRVORE DA SULGLASS:

A Árvore (Estrutura) que dará base ao formulário da Pesquisa Quantitativa é a

seguinte:
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IMAGEM 43 - ÁRVORE DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Fonte: Elaborado pelos autores

9. Formulário de Pesquisa Quantitativa de Satisfação da Sulglass

Segue abaixo, o Formulário utilizado para realizar a Pesquisa Quantitativa de

Satisfação dos Clientes:
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TABELA 24 - PESQUISA QUANTITATIVA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Fonte: Elaborado pelos autores

10. Cronograma da Pesquisa

Foi adotado o seguinte cronograma:

TABELA 25- CRONOGRAMA DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES

Fonte: Elaborado pelos autores
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11. Equipe da Pesquisa

Todo o Planejamento e Execução da Pesquisa foram realizados pela Equipe sob

acompanhamento e instruções do Orientador.

12. Local da Pesquisa

A entrevista que fez parte da fase Qualitativa do Projeto foi realizada no dia 15 de

setembro de 2018, com início as 9hrs da manhã na Faculdade ESIC Business e Marketing

School - R. Padre Dehon, 814 - Hauer, Curitiba – PR.

Para a Pesquisa Quantitativa, foi encaminhado a toda base de clientes da Sulglass um

link onde os clientes tiveram acesso ao sistema Qualtrics para realizar sua avaliação.

13. Recursos Necessários e Orçamentos da Pesquisa

Para facilitar o planejamento e execução da pesquisa foi levantado um orçamento dos

recursos necessários:

TABELA 26 - ORÇAMENTO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Fonte: Elaborado pelos autores
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ANEXO 2 – PLANO DA PESQUISA DE CLIMA DOS COLABORADORES

O Planejamento e a Execução da Pesquisa de Clima dos Colaboradores da Sulglass

foram realizados através do Planejamento da Pesquisa, sua Execução, Tabulação, Análise e

Divulgação.

1. Plano De Pesquisa

O Plano contempla a definição dos principais aspectos da pesquisa, como o problema,

hipóteses, metodologia, instrumentos, cronograma e demais recursos necessários.

2. Definição Do Problema De Pesquisa

É desconhecido o grau de satisfação dos colaboradores em relação à empresa.

3. Objetivos

Identificar os atributos considerados importantes;

Identificar o grau de satisfação por parte dos Colaboradores, em relação à Sulglass:

● Geral;

● Por Área;

● Por Tema.

4. Hipóteses

As principais hipóteses testadas referem-se à satisfação dos colaboradores:

a) Apresentam um nível de satisfação ou clima bom ou ótimo (nota superior a 7);

b) Apresentam um nível de satisfação ou clima regular (nota entre 5 e 7);

c) Apresentam um nível de satisfação ou clima ruim ou péssimo (nota inferior a 5).

5. Público e Amostra da Pesquisa

Na etapa Qualitativa da Pesquisa, foram sorteados para a Pesquisa em Fócus Group,

10 Colaboradores.

Na pesquisa Quantitativa, cada colaborador respondeu o Formulário da pesquisa

manualmente e, depositou o mesmo em uma urna lacrada.
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6. Metodologia

A Metodologia utilizada foi a Pesquisa Descritiva Conclusiva, com técnicas

qualitativas e quantitativas.

Em sua primeira fase, foi executada através de uma Pesquisa Qualitativa do tipo Fócus

Group, com o objetivo de mapear ou confirmar as hipóteses de pesquisa e especialmente para

definir os atributos da pesquisa em sua etapa Quantitativa.

A Pesquisa Quantitativa foi realizada através de formulário preenchido manualmente e

teve suas respostas estruturadas através de Escala de Likert (com notas de 1 a 10)

devidamente associadas à Escala de Correlação (avaliações classificadas em péssimo, ruim,

regular, bom e ótimo):

Para a elaboração da análise gráfica da tabulação dos resultados da pesquisa

quantitativa, foi adotada a escala de cores conforme descrito a seguir:

● 1 a 2,9 - Roxo – Péssimo;

● 3 a 4,9 – Vermelho - Ruim;

● 5,0 a 6,9 - Amarelo – Regular;

● 7,0 a 8,9 - Verde – Bom;

● Acima de 9,0 - Azul – Ótimo

7. Instrumentos de Coleta de Dados

Foram definidos três principais instrumentos para coleta de dados: o roteiro para a

pesquisa qualitativa, a pré-árvore e pré-formulário da pesquisa quantitativa.

8. Roteiro de Pesquisa de Clima Sulglass

A Pesquisa contou com PERGUNTAS E RESPOSTAS. Para a moderação do Fócus

Group, foi adotada o seguinte roteiro:

I. APRESENTAÇÃO, AQUECIMENTO E REGRAS.

● Apresentação;

● Dois tipos de pesquisa: Qualitativa e Quantitativa;

● A Pesquisa e Regras de Conduta;

● Sigilo / Uso do Post It / Relatório Geral;

● Autorização para gravar / Fotografar;

● Apresentação dos Participantes: nome, área, tempo de casa;
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● Aquecimento: o que você gosta e o que não gosta de fazer em sua vida;

● Tipo de Pesquisa: Qualitativa;

● Foco: Compreender o Grau de Satisfação.

II. O MERCADO DE TRABALHO E O SETOR VIDRACEIRO

● O que está ocorrendo no mercado de Vidros em geral, considerando todas as

empresas? O que há de bom e o que há de ruim? O que piorou e o que melhorou?

● Qual a melhor Marca de Empresa de Vidro para o Cliente? Por quê?

● Qual a pior Marca de Empresa de Vidro para o Cliente? Por quê?

● Qual a Melhor Empresa de Vidro para você trabalhar? Por quê?

● Qual a Pior Empresa de Vidro para você trabalhar? Por quê? 

III. O CLIMA NA SULGLASS

● O que a Sulglass deveria fazer para que você ficasse 100% satisfeito?

● O que já existe hoje de bom e deveria ser mantido? E o que não existe e deveria

ser incluído?

● Que nota Geral você atribui para a Sulglass, em termos de empresa para você

trabalhar? Por quê?

● Que nota você atribui para as Instalações e Recursos (prédio, salas, fábrica, etc, a

parte física) da Sulglass? Por quê?

● Que nota você atribui para as Chefias e Áreas (Sócios, Comercial, PCP, Produção,

RH, Expedição e Decoração) da Sulglass? Por quê?

● Que nota você atribui para a Imagem (Site, Fachada, Propaganda, etc.) da

Sulglass? Por quê?

● Que nota você atribui para o Ambiente e as Condições de Trabalho (clima,

respeito, comunicação, planejamento, organização, limpeza, etc.) da Sulglass? Por

quê?

● Que nota você atribui para o RH (Recrutamento, Folha de Pagamento, Cargos e

Salários, Treinamento, etc.) da Sulglass? Por quê?

● Que nota você atribui para os Produtos e Serviços (Vidros, Laminados, etc.) da
Sulglass? Por quê?

9. Estrutura (“árvore”) de Pesquisa de Clima Sulglass



117

IMAGEM 44 - ÁRVORE DA PESQUISA DE CLIMA DOS COLABORADORES

Fonte: Elaborado pelos autores

10. Formulário de Pesquisa de Clima Quantitativa Sulglass

Segue abaixo, o Formulário utilizado para realizar a Pesquisa Quantitativa de Clima

dos Colaboradores:
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TABELA 27 - PESQUISA QUANTITATIVA DE CLIMA DOS COLABORADORES

Fonte: Elaborado pelos autores

11. Cronograma de Pesquisa

Foi adotado o seguinte cronograma para a execução da pesquisa:

TABELA 28 – CRONOGRAMA DA PESQUISA DE CLIMA
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Fonte: Elaborada pelos autores

12. Equipe de Pesquisa

Todo o Planejamento e Execução da Pesquisa foi realizado pela Equipe sob

acompanhamento e instruções do Orientador.

13. Local da Pesquisa

O Fócus Group foi realizado no dia 10 de setembro de 2018, das 09 às 11 horas, nas

instalações da ESIC Business & Marketing School, próxima à Sulglass e localizada à rua

Padre Dehon, 814, Hauer, Curitiba, PR.

A aplicação do Questionário de Pesquisa Quantitativa foi realizada na sede da

empresa, no dia 17 de setembro de 2018, das 09:00 às 18:00, com preenchimento e entrega

em urna lacrada.

14. Recursos Necessários

Para a realização do pré-teste da pesquisa, foi consultado Gerson José dos Santos, no

endereço, Rua Padre Dehon, 600 - Hauer – Curitiba – PR.

Na etapa quantitativa foi utilizada a estrutura física da Sulglass, para aplicação do

questionário.

 Os recursos a serem usados podem ser resumidos na seguinte tabela:
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TABELA 29 – RECURSOS DA PESQUISA DE CLIMA

Fonte: Elaborado pelos autores

15. Orçamento da Pesquisa

Considerando que a maior parte da mão de obra e demais custos fixos foram

assumidos pela Equipe de Projeto, o orçamento para a execução da Pesquisa de Clima foi de

R$200,00 para o Coffee Break da Pesquisa Qualitativa.
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ANEXO 3 – PLANEJAMENTO DO BENCHMARKING

O planejamento de Benchmarking constitui-se na definição de temas a serem

pesquisados, empresas a serem visitadas, formação da equipe de visita e o cronograma a ser

seguido.

Os temas foram escolhidos com base nas áreas de atuação da Sulglass e foco deste

projeto, e são:

● Marketing de Empresas do Setor de Vidros;

● Vendas Presenciais;

● Vendas por e-commerce.

As empresas escolhidas para a prática são concorrentes diretos da Sulglass, sendo

cinco deles, referência em pelo menos um tema da pesquisa. Os outros três foram

selecionados pela boa fidelização de clientes:

TABELA 30 – LISTA DE TEMAS E EMPRESA PARA BENCHMARKING

Fonte: Elaborado pelos autores

A equipe de visitas é constituída pelos seguintes integrantes:

● Daniel Ginatto: Responsável por agendar e conduzir as visitas;

● Eliziane Alves: Responsável por registrar as informações obtidas;

● Gabriel Rodrigues: Responsável por registrar as informações obtidas.

As etapas do Benchmarking foram regidas sob o seguinte cronograma:
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TABELA 31 – CRONOGRAMA DE BENCHMARKING

Fonte: Elaborado pelos autores
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ANEXO 4 – CARTA DE SOLICITAÇÃO DE BENCHMARKING

Antes de realizar qualquer visita, foi enviado uma carta de solicitação, a qual seguiu o

seguinte modelo:

Prezado Sr(a):

Gostaria de apresentar-lhe a “ESIC – Escola Superior de Gestão Comercial e

Marketing” bem como esclarecer o motivo de nossa solicitação

A ESIC

A ESIC é uma instituição fundada na Espanha, há 45 anos, atua no Brasil há 11 anos é

reconhecida como a 2ª melhor instituição de Negócios do país, sendo também a 16ª melhor no

mundo. Dentre seus diferenciais se destacam o Business Marketing Game (melhor e mais

difícil do mundo) e seus módulos internacionais de MBA, além de missões e estudos focados

em marketing e varejo mundo afora.

Por que optamos pelo Benchmarking?

O Benchmarking consiste na comparação dos métodos e processos utilizados com

aqueles utilizados por empresas que tenham como características:

● Processos de natureza similares aos nossos, independentemente do ramo de

atuação.

● Reconhecimento pela excelência de seus processos, produtos e serviços

Estamos considerando o Benchmarking como sendo de grande importância, pois

certamente contribuirá para nosso projeto de Estágio Supervisionado/TCC, possibilitando a

identificação de novas ideias que poderão ser incorporadas ao novo processo. Para nós, em

adição às razões já expostas, o Benchmarking significa também a possibilidade real de trocas

de experiências entre EMPRESA X e a ESIC, incrementando nossos conhecimentos em

relação à gestão dos processos de negócios.

Por que estamos abordando EMPRESA X?

Em nossas reuniões de trabalho, a EMPRESA X foi lembrada como uma empresa que

possui processos de FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE VIDROS INDUSTRIAIS

eficientes e adequados às reais necessidades de nosso trabalho, sendo reconhecidos no

mercado por seu grau de excelência.

Objetivos, forma da visita e período.

Nesta visita, gostaríamos de conhecer as características gerais dos processos

(Estrutura, Recursos, Volumes) de FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE
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VIDROS INDUSTRIAIS, discutir os problemas e oportunidades/vantagens de tal

estruturação do processo, as soluções implementadas e os resultados obtidos, bem como as

principais dificuldades encontradas para a implementação dessas soluções.

Pretendemos realizar a visita com um grupo de 3 pessoas de nível gerencial,

diretamente envolvidas neste projeto. O tempo para a visita está sendo estimado em, no

máximo, 2 horas. A visita deverá acontecer, de preferência, entre os dias XX e XX de

setembro de 2018.

Benefícios desta visita para EMPRESA X

Como já foi citado, esta visita será importante para a ESIC, pois permitirá um

enriquecimento das ideias que estamos desenvolvendo para o processo em estudo e nos

permitirá entender como algumas mudanças, práticas e/ou técnicas adotadas pelo EMPRESA

X.

Por outro lado, estamos certos de poder retribuir sua atenção com um relato ou uma

visita às nossas instalações, de tal forma que vocês possam conhecer as etapas deste projeto,

os problemas e soluções encontrados e como pretendemos desenhar os processos já

mencionados.

Regras de conduta seguidas pela ESIC

Garantimos plena confiabilidade sobre todas as informações que nos sejam

apresentadas, pois estamos certos de que o tratamento das informações que colocaremos à

vossa disposição será o mesmo.

Estamos seguindo o código de conduta desenvolvido pela American Productivity &

Quality Center’s International Benchmarking Clearinghouse and Strategic Planning Institute’s

Councilon Benchmarking estabelecendo os princípios para o estudo de Benchmarking, que se

encontra em anexo.

Na impossibilidade de nos atender na totalidade das nossas necessidades, salientamos

que mesmo uma visita abordando parcialmente os temas por nós sugeridos irá colaborar

muito em nossos trabalhos.

Certos de sua colaboração, nos colocamos a sua inteira disposição para o

esclarecimento de dúvidas, o que poderá ser feito através deste e-mail ou do telefone

(41)99109-5179 a/c Daniel Ginatto.
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ANEXO 5 – ROTEIRO DE VISITA DE BENCHMARKING

Todas as visitas seguiram um roteiro previamente estabelecido, o qual se encontra

abaixo:

1 – CONFIRMAÇÃOE COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS OBTIDOS

PREVIAMENTE SOBRE A EMPRESA:

● Porte (faturamento, empregados), principais produtos e serviços, etc;

● Modelo de Gestão (centralizada/descentralizada, por negócios etc.);

● Cultura (formalidade, participação, comunicação etc.);

● Missão, Visão e Valores;

● Estratégia da Qualidade;

● Nível de Integração;

● Estratégias/Planejamento;

● Plano de Contingências.

2 – COMO A EMPRESA DEFINE O PROCESSO?

● Como foi implementada a fabricação e comercialização de vidros industriais, em

termos de custos, tempo, forma, fatores críticos de sucesso, cuidados, etc? Houve

um “momento” específico de decisão? Se sim, por quê?

● Onde ele começa e termina?

● Quais são as principais atividades ao longo do processo?

● Quais são as metas de desempenho estabelecidas para ele?

● Quais são os objetivos do processo?

● De que forma é usada a fabricação e comercialização de vidros industriais (fluxo)?

Quais os resultados já alcançados?

● Como é feito o monitoramento a fabricação e comercialização de vidros

industriais? E o monitoramento da concorrência?

● Quais as fontes de informações para utilizadas?

● Usa-se a segmentação para: desenvolvimento de produtos, comunicação, vendas,

promoção, etc?
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● Quais as agências de publicidade utilizadas? Quais os canais (comunicação e

distribuição)?

● Quais as vantagens e desvantagens do seu processo?

● Quais os critérios que definem o seu processo?

3 – COMO É MEDIDO E AVALIADO O DESEMPENHO DO PROCESSO?

● Como são medidos e acompanhados os processos de fabricação e comercialização

de vidros industriais, perfil dos consumidores, ações de concorrência, etc?

● Quais as métricas/indicadores específicos disponíveis/utilizadas (tempo, custo,

preço, etc.)?

● Quais os volumes/números processados (kg produzidos, clientes atendidos, etc.)?

4 – QUALÉ A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL QUE SUPORTA O PROCESSO?

● Quais os principais cargos, atribuições e atividades?

● Quantos níveis hierárquicos existem atualmente?

● Quais a estrutura a nível de empresas envolvidas (do grupo ou parceiras)?

● Quais as políticas de RH?

5 – QUAISSÃOOSRECURSOSALOCADOSAO PROCESSO?

● Quantas pessoas trabalham no processo?

● Qual é a formação das pessoas e experiência nos cargos que ocupam?

● Qual a tecnologia utilizada no processo?

● Quais os sistemas de informação utilizados?

● Como é a alimentação e processamento das informações de mercado?

6 – QUAISAS MUDANÇAS IMPLEMENTADAS NO PROCESSO?

● Quais os principais problemas ou oportunidades de melhoria existentes no

processo?

● Quais já foram enfrentados recentemente? Como?

● Quais foram as principais mudanças introduzidas nos últimos cinco anos?
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● Quais destas mudanças deram origem a melhorias substanciais?

● Como foram implementadas estas mudanças com impacto positivo?

7 – QUAISAS MELHORIAS FUTURAS QUE ESTÂO PLANEJADAS NO

PROCESSO?

8 - OUTROS ASPECTOS PERTINENTES À VISITA E NÃO RELACIONADOS AO

PROCESSO?

● Desenvolvimento de fornecedores (licenciamento) e processos de

acompanhamento dos mesmos em termos de:

● Qualidade;

● Custos Diversos (Produção, distribuição, etc.).

● Sustentação da Marca;

● Publicidade e Propaganda;

● Outros.
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ANEXO 6 – CÓDIGO DE CONDUTA DAS VISITAS DE BENCHMARKING

A equipe utilizou o seguinte código de conduta para realizar as visitas:

TABELA 32 – CÓDIGO DE CONDUTA DE BENCHMARKING

Fonte: American Productivity & Quality Center´s International Benchmarking Clearinghouse e Strategic

Planning Institute´s Council on Benchmarking


