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RESUMO 

 

O desenvolvimento deste trabalho teve como objetivo a prestação de serviço em 
Assessoria Organizacional para a empresa Anelli Modas na intenção de identificar 
junto aos sócios-proprietários da organização as áreas deficitárias as quais 
pudessem receber uma proposta técnica para a solução dos problemas 
encontrados. Primeiramente para identificar as devidas áreas passíveis de melhoria, 
foram aplicadas pesquisas junto aos donos da organização, e aos colaboradores, 
posteriormente, foi elaborada uma proposta para a solução das deficiências 
levantadas. Após a fase de levantamento das informações, a equipe de Assessoria 
em acordo com os sócios-proprietários optaram por implementar um Plano de 
Marketing na Anelli Modas. Após a aplicação do Plano de Marketing foram 
realizadas as análises resultados obtidos com o cumprimento do projeto. Para 
concluir este trabalho, a Assessoria realizou algumas recomendações para a 
empresa Anelli Modas prosseguir após a finalização da implantação inicial.  

 
Palavras-chaves: Assessoria Organizacional, Anelli Modas, roupas usadas, 
calçados e acessórios, Plano de Marketing, implementação, recomendações. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to identify, through a consultancy, the areas for 
improvement of the organization. It was presented to the company Anelli Modas a 
technical proposal to solve the issues raised. At first, researches and surveys were 
applied to directors and employees. Then it was presented a proposal to solve the 
problems detected. After the gathering data phase and diagnosis, the consultancy 
team and the owners implemented the Marketing Plan in Anelli Modas. After the 
implementation, a survey was held and its results were analyzed. Finally, the 
consultants did some recommendations to the company. 
  
Key-words: Organizational consultancy, Anelli Modas, used clothing, shoes and 

accessories, Marketing Plan, implementation and recommendations 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A evolução da industrialização, as mudanças constantes e o avanço 

tecnológico, fizeram com que as empresas se multiplicassem de acordo com a 

globalização, buscando a cada dia alcançar diferenciais competitivos em qualidade, 

novos produtos e serviços.  

O presente trabalho tem por objetivo a Assessoria Organizacional da 

empresa Anelli Modas, através do conhecimento adquirido pelos alunos autores 

deste Trabalho de Conclusão de Curso I e II durante o curso de Administração.  

A Assessoria Organizacional será realizada inicialmente através de uma 

pesquisa qualitativa exploratória a qual busca coletar informações e situações para 

as quais serão elaboradas estratégias de melhoria dos processos, visando atender 

as necessidades percebidas na empresa. A importância deste trabalho será 

compreendida pela empresa patrocinadora da Assessoria através da aplicação das 

informações geradas, visando atender as necessidades encontradas pela empresa.  

Trabalhar com dados reais de uma empresa possibilita aos alunos o 

enriquecimento dos conhecimentos obtidos na instituição de ensino durante o curso 

de graduação, uma vez que permite que eles pratiquem junto à empresa 

patrocinadora os conceitos aprendidos.  

A aplicação da Assessoria como forma de trabalho acadêmico foi feita 

através de encontros da equipe do trabalho com os sócios proprietários e 

colaboradores da loja, e encontros semanais e diários da equipe em questão. Após 

a coleta de dados, foi feita a análise pela equipe, com o apoio do orientador, para 

que fossem apontadas as possíveis falhas e as melhorias a serem adotadas.  

Através das pesquisas exploratórias, foi identificado que a empresa Anelli 

Modas não possui um Plano de Marketing estruturado, e por este motivo, a 

Assessoria Organizacional em conjunto com os sócios-proprietários, optaram 

implantar melhorias na área de marketing da empresa. Estas melhorias implantadas 

serão mostradas no desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso.  
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1.1 ASSESSORIA ORGANIZACIONAL 

 

A competitividade de mercado está crescendo de maneira acirrada, a 

exigência dos clientes vem acompanhando esse crescimento, com isso as 

ferramentas de gestão tem exigido conhecimento por parte dos gestores, e as 

dificuldades ao nível de administração de empresas e funcionários, fez com que os 

empresários busquem ajuda profissional externa para o diagnóstico de deficiências 

internas, desta forma a assessoria empresarial passou a ser uma ferramenta 

essencial a qualquer empresa, apresentando um significativo crescimento a nível 

mundial nos últimos anos. 

 O Serviço de Assessoria Organizacional tem como objetivo auxiliar as 

empresas. Através de uma pesquisa organizacional exploratória, são coletados 

informações e situações, para as quais serão elaboradas e propostas estratégias de 

melhorias. Estas estratégias poderão auxiliar a empresa na realização de tarefas, na 

gestão de pessoas e consequentemente no relacionamento com seus clientes, desta 

forma buscando um melhor desempenho, diferencial competitivo e lucratividade para 

a organização.  

“Assessoria é a atividade sistemática de auxiliar a empresa-cliente ou 

responsável de uma unidade organizacional em assuntos gerais ou específicos” 

(OLIVEIRA, 2010, p. 93). 

Para Jairo Fernando da Trindade que atua na área de Assessoria 

empresarial, a Assessoria é um tipo de serviço prestado por Pessoa Física ou 

Pessoa Jurídica que envolve uma contratação temporária da mão de obra, ou seja, a 

Assessoria vai te ajudar a fazer. 

A Assessoria geralmente é realizada por profissional qualificado e 

conhecedor do tema, o qual realiza diagnóstico e processos, levantando as 

necessidades do cliente, identificando soluções e recomendando ações. As 

informações coletadas possibilitam desenvolver, implantar e viabilizar, projetos de 

acordo com a necessidade específica de cada cliente.  

Auxilio na tomada de decisões pessoais e empresarial para com os sócios, 

sugestão de práticas, processos, técnicas e qualquer outra ferramenta a ser 

adotada, executa as melhorias para contribuir com a sustentabilidade do negócio. 

Para Chiavenato (2004, p.487) na Assessoria são especialistas que compõem o staff 

da organização, como consultores e conselheiros.  
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“O ato de um cliente fornecer, dar e solicitar, pedir pareceres, opiniões, 

estudos, a um especialista contratado para que este auxílio apoie, oriente o trabalho 

administrativo” (PARREIRA, 1997, p. 12).  

Para ser alcançado o sucesso da Assessoria Organizacional é preciso ter 

fatores de soberana importância, como comprometimento dos sócios da loja e 

colaboradores, informações, respeito, comunicação clara e objetiva, definição do 

modo de atuação, entre outros pontos que ao longo do processo irão surgir. 

A Anelli Modas com esse projeto permite a análise da equipe de Assessoria 

em todas as áreas da empresa, mas esta, por sua vez para implantar as 

modificações precisa da prévia autorização e concordância dos sócios. 

 

 

1.2  O MERCADO DE VAREJO 

 

O varejo surgiu na época do Império Romano, segundo Henry Richter 

(RICHTER apud LAS CASAS, 2013, p. 9) os gregos eram conhecidos como grandes 

comerciantes, às lojas em Roma e em outras cidades do império eram numerosas.  

No Brasil o comércio era dependente de Portugal que tinha o controle, as 

“companhias de comércio” foram instituídas para atingir uma economia em escala. O 

comércio baseava-se primeiramente em produções agrícolas, pecuária, mineração, 

na cultura do pau-brasil e do açúcar. Posteriormente o gado e a mineração 

cresceram e a indústria cafeeira acompanhou este crescimento. Havia dificuldade 

em transportar as mercadorias aos locais de comercialização, e a inexistência de 

infraestrutura como estradas e meios de transporte fez com que o comércio varejista 

no Brasil enfrentasse dificuldades. O crescimento ocorreu apenas na época da 

República, onde foram rompidos os comportamentos conservadores. A partir dessa 

época (1871) começaram a surgir novos varejistas no Brasil como Casa Masson, 

Lojas Pernambucanas e Mesbla.  

O setor do varejo é um dos maiores da economia mundial, e assumiu 

importante papel no panorama empresarial do Brasil e no mundo. “Varejo é a 

atividade comercial responsável por providenciar mercadorias e serviços desejados 

pelos consumidores” (LAS CASAS, 2013, p.6).  

Segundo Kotler (2007, p. 330), todas as atividades de venda de bens ou 

serviços diretamente aos consumidores finais são definidas como varejo. Os 
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serviços ou produtos podem ser vendidos ou realizados em lojas, rua ou residência 

do consumidor. Todas as maneiras pela qual estes bens ou serviços são vendidos 

estão incluídas no conceito de varejo, pode ser pela venda pessoal, correio, telefone 

ou máquina automática. 

O varejo em si nada mais é que, a compra de produtos em grande 

quantidade pelos atacadistas e outros fornecedores que serão vendidas em 

menores quantidades para consumidores finais. Um varejista compra as 

mercadorias, armazena, distribui, vende, financia, avalia a qualidade dos produtos, 

realiza o transporte, presta informações de marketing aos fabricantes a respeito das 

tendências e assume os riscos como manutenção de estoques e obsolescência. 

Os principais setores varejistas brasileiros são os supermercados e 

hipermercados, farmácias, concessionárias de veículos, lojas de vestuários, lojas de 

materiais de construção, lojas de móveis e decoração, postos de gasolina, lojas de 

eletroeletrônicos e livrarias. 

O varejo de moda no Brasil cresceu com o passar dos anos, os estudos do 

IEMI Inteligência de mercado, demonstram o crescimento do consumo, estimulado 

pela melhor distribuição da renda, aumento do nível de emprego e facilidade ao 

crédito. Esse crescimento tem se mostrado nas redes de maior porte, com forte 

expansão no mercado brasileiro nos últimos cinco anos. 

 

Desempenho Vestuário Variação no mês
 1
 Variação Anualizada 

2
 

Vendas no Varejo (R$) 85,0% 8,8% 

Vendas no Varejo (Peças) 83,3% 3,5% 

Produção Industrial (Peças) -37,0% -2,9% 

Importações (US$) +5,3% +9,1% 

Exportações (US$) +7,9% -2,7% 

Tabela 1: Desempenho vestuário entre os anos 2012 a 2014. 
Fonte: IEMI (2014) 
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2. COLETA DE DADOS DA EMPRESA 

 

A seguir serão apontados os dados que foram coletados junto à Anelli 

Modas que é a empresa estudada para a realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso. Os dados foram coletados através de visitas ao estabelecimento e reuniões 

com os sócios-proprietários da empresa.  

As informações foram aproveitadas inicialmente para fazer uma breve 

introdução da empresa, e ao decorrer do trabalho será feito um aprofundamento no 

tema.  

 

2.1 DADOS DA EMPRESA 

 

Razão social: ANELLI E BECKER LTDA ME 

Nome fantasia: ANELLI MODAS 

CNPJ: 07.490.639/0001-41 

Endereço: Av. Winston Churchill, 2281 – Loja 3 - Pinheirinho 

CEP: 81.150-050 

Cidade: Curitiba 

Estado: Paraná 

Telefone: (41)3246-7713 

 

2.1.1 Histórico 

 

A história da empresa Anelli Modas está fundamentada em determinação e 

perseverança de pessoas que estavam passando por um momento de crise, e 

tiveram coragem suficiente para abrir um negócio com pouca experiência no 

segmento varejista de vestuário.  

Com a ajuda de um parente próximo que já possuía uma loja no mesmo 

segmento o Sr. Álvaro Becker, e a Sra. Cleide Becker decidiram que era o momento 

certo para arriscar em um novo negócio. Fizeram empréstimos de amigos, 

receberam doação de estoque de roupas e calçados de familiares que possuíam 

loja, e com um capital inicial de R$ 20.000,00 eles conseguiram em 2005 abrir a 

Anelli Modas, no bairro Pinheirinho, em Curitiba/PR.  
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Através do atendimento de qualidade, produtos selecionados, e vontade de 

fazer dar certo eles foram conquistando os clientes da região, e começaram a torna-

se conhecidos no segmento de roupas usadas em Curitiba. 

Hoje, com dez anos de experiência, eles continuam recebendo muitos 

elogios de clientes que destacam a diferenciação dos produtos encontrados no 

estabelecimento em comparação à aqueles encontrados na concorrência.  

 

 

2.1.2 Porte da Empresa 

 

De acordo com o BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento entende-se 

por receita operacional bruta anual a receita obtida no ano-calendário com: 

 O valor obtido da venda de bens e serviços nas operações de conta própria; 

 O preço dos serviços prestados; 

 O resultado nas operações em conta alheia. 

 

Analisando a receita operacional bruta anual no exercício de 2014 da 

empresa Anelli Modas que foi de R$ 262.712,04 e adotando como base a 

classificação utilizada pelo BNDES, por ter faturado um valor abaixo de R$ 2,4 

milhões de reais, a empresa Anelli Modas se enquadra como Microempresa. 

 

Classificação Receita operacional bruta anual 

Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 

Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 

Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 

Média-grande empresa Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 

Tabela 2: Classificação de porte de empresa definida em circulares nos anos 2010 e 2011. 
Fonte: BNDES (2015) 
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2.1.3 Modelo de Gestão  

 

O modelo de gestão adotado pela empresa Anelli Modas é baseado na 

experiência dos sócios-proprietários no mercado de vestuário, que foi adquirida 

durante os anos de existência da organização. Além da experiência, os sócios 

utilizam o networking com outros empresários do mesmo segmento, e a análise de 

comportamento do mercado alvo para desenvolver e implementar a estratégia 

empresarial. 

A administração estratégica da Anelli Modas está centralizada nas mãos dos 

sócios-proprietários, bem como toda atividade administrativa da empresa.  

 

2.1.4 Cultura Organizacional 

 

“A cultura organizacional se refere a um sistema de valores compartilhados 

pelos membros de uma organização que a diferencia das demais” (ROBBINS, 2010, 

p. 501). 

Fink (2003, p. 74) defende que existem cinco elementos que estão presentes 

na cultura de uma organização, sendo eles: ambiente empresarial, valores, heróis, 

ritos e rituais e rede cultural. O ambiente empresarial é o lugar da organização, os 

valores são as crenças de uma empresa, os heróis são aquelas pessoas que 

possuem comportamento modelo para os demais dentro da empresa, os ritos e 

rituais são as rotinas do dia-a-dia da organização, e a rede cultural são aquelas 

pessoas que transmitem os valores da companhia.  

Na Anelli Modas a cultura vigente é pouco inovadora. Os colaboradores 

demonstram acomodação, e não costumam trabalhar em equipe. A criatividade não 

é uma característica forte dentro da empresa, e existe pouca visão de futuro.  

Apesar da falta de inovação, a empresa tem presente na cultura atenção a 

satisfação do cliente, através de produtos de qualidade e preço baixo a empresa 

vem demostrando crescimento frente à concorrência.  

 

2.1.5 Diretrizes Organizacionais 

 

A definição das diretrizes organizacionais é importante para qualquer 

empresa, pois através da missão, visão e valores, a organização estabelece por que 
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ela existe, onde ela está, para onde quer ir, e como irá fazer para chegar aonde 

quer. Esta definição trás para a empresa um rumo a ser seguido, e possibilita que 

ações que não estão de acordo com as diretrizes sejam evitadas.  

As diretrizes organizacionais fazem parte do planejamento estratégico da 

empresa. “Planejamento Estratégico inclui atividades que envolvam a definição da 

missão da organização, o estabelecimento de seus objetivos e o desenvolvimento 

de estratégias que possibilitem o sucesso das operações no seu ambiente” 

(MEGGINSON,1998, p. 165). 

A Anelli Modas ainda não tem missão, visão e valores definidos 

formalmente. Hoje, os valores que são transmitidos para toda a organização são 

passados pelos sócios-proprietários e são informais, assim como a visão e a missão 

da empresa.  

 

2.1.6 Estratégia De Qualidade 

 

A qualidade nos produtos e serviços é um fator determinante no sucesso de 

qualquer negócio, uma vez que os consumidores estão mais exigentes e com mais 

opções de compra disponíveis no mercado. 

Visando superar as expectativas dos clientes, a Anelli Modas se preocupa 

com a qualidade dos produtos oferecidos no estabelecimento através do seguinte 

processo: 

 Seleção criteriosa dos produtos comprados; 

 Higienização de todos os produtos seminovos; 

 Inspeção periódica dos produtos que estão expostos para detectar 

possíveis avarias; 

 Conferências periódicas no estoque para evitar falta de mercadorias. 

 

2.1.7 Estratégias De Planejamento 

 

“O planejamento estratégico é o processo de desenvolver e manter um 

alinhamento estratégico dos objetivos e habilidades de uma organização com as 

oportunidades de marketing em um mercado em mutação” (KOTLER, 2007, p. 30).  

Hoje a empresa Anelli Modas não possui um planejamento estratégico bem 

definido, ela conta apenas com os direcionamentos passados pelos sócios-
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proprietários da empresa. Estes direcionamentos são baseados na experiência de 

mercado que os sócios possuem. 

O repasse do planejamento informal é transmitido diretamente dos sócios-

proprietários aos colaboradores através de reuniões esporádicas. Os colaboradores 

possuem a missão de executar as diretrizes definidas, a fim de atingir objetivo 

proposto pelos donos da organização. 

 

2.1.8 Plano De Contingência 

 

As constantes mudanças no mercado dificultam a previsão dos impactos 

gerados, mas estar atento além de ser necessário para a sobrevivência da empresa, 

pode tornar-se um diferencial competitivo. 

Para que não ocorram surpresas, possuir um plano de contingência em 

períodos de oscilação do mercado é a melhor alternativa para ajustar-se no 

ambiente real. “Um plano de contingência é o conjunto de ações predefinido que 

será implementado se ocorrer o evento de risco” (GIDO E CLEMEMNTS, 2007, p. 

79). 

Foi constatado que a Anelli Modas não possui um plano de contingência 

caso ocorra alguma eventualidade indesejada. As decisões atualmente são tomadas 

somente na avaliação dos sócios-proprietários da Anelli Modas. 

 

2.2 PROCESSOS DA EMPRESA 

 

Os dados abrangidos neste tópico evidenciarão os processos existentes na 

organização. Tendo em vista como foco impedir a dispersão de assuntos que 

estejam fora do objetivo deste trabalho, serão apresentados os conteúdos de maior 

relevância e influência. 

 

2.2.1 Comercialização 

 

A Anelli Modas comercializa seus produtos com custo diferenciado focado 

na satisfação do cliente, através da disponibilização produtos de qualidade. O 
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diferencial da organização em relação aos seus concorrentes é principalmente a 

seção de roupas seminovas com distinta qualidade e organização. 

Faz-se necessário um portfólio de produtos que venha atender 

satisfatoriamente o público da empresa. Os produtos comercializados pela Anelli 

Modas são: 

 Roupas femininas, masculinas e infantis; 

 Calçados femininos, masculinos e infantis; 

 Acessórios femininos, masculinos e infantis; 

 Cama, mesa e banho;  

Com essa linha de produtos a Anelli Modas se posiciona no mercado de 

modo competitivo, se tornando referência no segmento junto aos seus clientes. 

 

2.2.2 Principais Atividades  

 

A principal atividade da Anelli Modas é a compra e venda de roupas e 

calçados novos e seminovos.  

 

2.2.3 Metas de Desempenho  

 

Para que uma empresa possa crescer é preciso buscar metas e estabelecer 

indicadores para medir o desempenho individual e coletivo. Além disso, é necessário 

avaliar os resultados efetivos com os esperados. Outro fator importante é ter uma 

equipe de bons profissionais na empresa.  

Geralmente as avaliações são focadas no desempenho das pessoas, pois 

são avaliados os resultados decorrentes de suas ações, as quais variam de uma 

pessoa para outra. 

“As expectativas esperadas em relação às pessoas têm-se voltado mais 

fortemente para suas habilidades, para o seu desempenho e produtividade, para o 

comprometimento e a motivação na organização” (HANASHIRO et.al., 2008, p. 289).  

Os sócios-proprietários da Anelli Modas definem as metas de desempenho, 

onde a equipe de funcionários é responsável pelo alcance das mesmas. Os fatores 
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que determinam as metas coletivas, e que serão avaliadas mensalmente, são o 

faturamento mínimo e o limite máximo inadimplência. 

 

 

2.2.4 Monitoramento Da Concorrência  

 

Muitas empresas cometem um erro grave de gestão empresarial pelo 

excesso de confiança, não se atentam a concorrência e correm sérios riscos, dessa 

forma os concorrentes agem livremente no mercado, sem ações que possam 

paralisá-los.  

Segundo Kotler (2007, p. 466) a análise da concorrência é o processo de 

identificar, avaliar e selecionar os principais concorrentes. Analisar a concorrência 

também implica em tomada de decisão, ou seja, conhecer os concorrentes para 

prever suas ações futuras. 

A Anelli Modas realiza o monitoramento reativo dos concorrentes através da 

análise de cotações de preço de mercado dos produtos vendidos. 

 

2.2.5 Segmentação  

 

O varejo de roupas, calçados e acessórios é um mercado amplo e de grande 

variedade de produtos, e as estratégias devem ser traçadas de acordo com o 

mercado atuante. A demanda é relativamente grande e possui necessidades 

diferenciadas, dificultando a oferta de produtos para todos os públicos. Segmentar o 

mercado é uma alternativa importante para conseguir atender as necessidades dos 

clientes da melhor maneira possível. 

Segundo Kotler (2007, p.164) a segmentação de mercado envolve a divisão 

de um mercado em grupos menores de compradores com necessidades, 

características ou comportamentos que podem requer produtos ou mixes de 

marketing distintos. 

A Anelli Modas segmenta o mercado para atender principalmente as classes 

B, C, D e E. 
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2.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

Para atender as necessidades do mercado, as organizações vêm sofrendo 

evoluções na estrutura organizacional, de maneira que consigam se preparar para 

situações que possam interferir positiva ou negativamente na empresa. Para 

Robbins (2000, p. 171) estrutura organizacional define como são formalmente 

divididas, agrupadas e coordenadas as tarefas dos cargos. 

Apesar da Anelli Modas ser uma microempresa, a estrutura organizacional 

foi desenvolvida focada na excelência de atendimento aos clientes. 

 

2.3.1 Cargos, Atribuições e Atividades 

 

“Somente quando as pessoas passam a desempenhar papéis específicos é 

que as organizações começam a funcionar” (GIL, 2006, p. 171). A Anelli Modas não 

possui descrições oficiais de cargos, as atribuições e atividades são passadas aos 

colaboradores de forma informal pelos sócios-proprietários. 

Atualmente a empresa Anelli Modas está estruturada da seguinte maneira: 

 Administração, planejamento estratégico, compras, price, 

contabilidade, departamento pessoal, supervisão dos colaboradores, e caixa – 

Responsáveis: Cleide Anelli Becker e Álvaro Roberto Becker – Sócios-Proprietários 

(Autoridades máximas).  

 Compras de mercadorias usadas (esporadicamente), atendimento ao 

cliente, organização da loja e do estoque, supervisão dos vendedores, atendimento 

telefônico, caixa, estética dos manequins, costura de roupas – Responsáveis: 

Cristiane Antônia Nogueira – Gerente, responde aos sócios-proprietários.  

 Vendas, atendimento ao cliente, atendimento telefônico, estética dos 

manequins, organização do loja e do estoque, limpeza do estabelecimento, costura 

de roupas – Responsáveis: Silviana da Silva Carvalho, Laleska Aline da Silva Lima, 

Criselia Lino da Silva Aquino são vendedoras e respondem para a gerente. 
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2.3.2 Organograma 

 

Para melhorar análise da estrutura da empresa em divisão de tarefas e 

relação de superior/subordinado, muitas empresas utilizam de configuração gráfica 

que para auxiliar a compreensão dos elementos da organização. 

“Organograma é um gráfico representativo da estrutura formal da 

organização em dado momento” (ARAUJO, 2011, p. 164). Existem diversas técnicas 

na criação de um organograma, sendo complexa a elaboração do mesmo. 

Importante ressaltar que a escolha deve observar à forma que será mais adequada 

a empresa. 

A seguir será demonstrado o organograma da Anelli Modas, cuja técnica 

utilizada na elaboração foi a clássica. 

  

 

Organograma 1: Organograma Loja Anelli 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 

 

 

Visando minimizar os custos e perdas de receitas, a Anelli Modas possui a 

sua estrutura organizacional otimizada.  

Os sócios proprietários respondem pelo planejamento estratégico, 

administração financeira, logística, compras e vendas da organização; a gerente 

comercial é responsável pela coordenação da equipe de vendas, vendas, e compras 

de produtos usados. As vendedoras fazem parte do nível operacional da 

organização, através da realização das vendas e da organização da loja. 
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2.3.3 Políticas de RH  

 

As pessoas são parte importante dentro de uma empresa, elas são 

responsáveis pelo bom andamento e crescimento da mesma, para isso é preciso 

mudança de padrões de comportamento, facilidade na comunicação e adaptação a 

novos cenários.  

Definir a melhor política de gestão de RH não é uma tarefa fácil, pois 

envolve a gestão de pessoas. “A Gestão de Pessoas abrange amplo leque de 

atividades, como recrutamento de pessoal, descrição de cargos, treinamento e 

desenvolvimento, avaliação de desempenho etc” (GIL, 2006, p.24).  

Nota-se que para o RH a diversidade da força de trabalho é um grande 

desafio, os hábitos e costumes das pessoas estão mudando, e as empresas têm 

que acompanhar essa mudança, buscando adaptação.  

No momento a Anelli Modas não conta com um sistema de gestão de 

pessoas estruturado, contudo todos os funcionários são contratados conforme a CLT 

e respeitando a Convenção Coletiva Sindical. Além disso, são oferecidos benefícios 

como vale refeição, vale transporte e desconto em produtos para funcionários.  

 

2.4 RECURSOS ALOCADOS AOS PROCESSOS 

 

Este tópico tem como objetivo mostrar os recursos alocados nos processos 

da empresa, bem como mostrar o perfil individual do quadro de colaboradores atuais 

da empresa. Com estas informações será possível dimensionar os recursos que 

fazem parte da estratégia empresarial da Anelli Modas. 

 

2.4.1 Formação Das Pessoas e Experiência Nos Cargos 

 

Em relação à formação e experiência dos funcionários, a Anelli Modas divide 

o quadro de colaboradores da seguinte maneira: 

 Cristiane: Gerente – Escolaridade: segundo grau incompleto – Experiência de 

seis anos em vendas, sendo cinco anos destes na empresa Anelli Modas. 
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 Silviane: Vendedora – Escolaridade: segundo grau completo – Experiência de um 

ano em vendas, experiência com serviços domésticos – Está a dois anos como 

vendedora na Anelli Modas. 

 Laleska: Vendedora – Escolaridade: ensino médio incompleto – Experiência de 

um ano e meio em vendas, sendo dois meses na Anelli Modas. 

 Criselia: Vendedora – Escolaridade: segundo grau completo - Experiência de 

quatro anos em vendas, sendo dois meses na empresa Anelli Modas. 

 

2.4.2 Sistemas De Informação 

 

Apesar da tecnologia ser um fator de extrema importância nas empresas 

atualmente, a Anelli Modas ainda não possui nenhum sistema informatizado. Hoje 

em dia, para a gestão empresarial da empresa estudada, estão sendo utilizados 

métodos pouco tecnológicos.  

 

2.5 ANÁLISE MACRO AMBIENTAL 

 

O macro ambiente é constituído de variáveis que afetam a sociedade, muitas 

vezes criando necessidades e tendências. 

“As empresas devem monitorar seis importantes forças macro ambientais: 

demográfica, econômica, sociocultural, natural, tecnológica e político-legal” 

(KOTLER E KELLER, 2012, p. 77). 

 

2.5.1 Ambiente Demográfico 

 

Segundo dados do IBGE, a população da cidade de Curitiba/PR foi estimada 

em 1.864.415 milhões de pessoas no ano de 2014. 

Em 2010, ainda segundo os dados do IBGE, a faixa etária população de 

Curitiba era distribuída da seguinte maneira: 
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Gráfico 1: População por faixa etária (2010) 
Fonte: IBGE (2010) 

 

 

2.5.2 Ambiente Natural 

 

Uma dificuldade que a Anelli Modas encontra é referente à higienização das 

roupas usadas, pois neste processo são utilizados muitos litros de água para a 

lavagem das peças. Desta maneira, o custo das mercadorias aumenta, e como 

consequência disto, o valor da mercadoria aumenta proporcionalmente. Além disso, 

no final de 2014 iniciou-se no Brasil uma crise hídrica que continua afetando a região 

sudeste, potencializando então a importância da otimização dos recursos naturais. 

 

2.5.3 Ambiente Política-Legal 

 

Outro fator que influência a Anelli Modas, é a tributação imposta pelo 

governo. Isto acontece porque alguns fornecedores de roupas novas são de outros 

estados do Brasil, por exemplo Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais, e em 

decorrência disto muitos produtos sofrem a tributação do imposto ICMS. 
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2.5.4 Ambiente Econômico 

 

Em 2014, o IBGE pesquisou a distribuição de renda da população do Estado 

do Paraná, podemos observar que parte da amostra recebe de meio a dois salários 

mínimos. 

Além disso, a inflação foi um fator que influenciou o ambiente econômico em 

2014, e pelo índice IPCA do IBGE ela fechou em 6,41% acumulado. Com isso, o 

mercado brasileiro vem demonstrando fragilidade, e o Real vêm enfraquecendo. 

 

  

Gráfico 2: Distribuição de Renda no Estado do Paraná per capita em 2014. 
Fonte: IBGE (2014) 

 

 

2.6 ANÁLISE MICROAMBIENTE 

 

É a análise das variáveis próximas a empresa, as quais afetam diretamente 

a capacidade de atender aos clientes do estabelecimento. 

 

2.6.1 Concorrentes 

 

A Anelli Modas está situada no bairro Pinheirinho de Curitiba, onde existem 

1.314 lojas no ramo de varejo. Apesar números elevados não existem dados oficiais 

de quantos comércios varejistas existem no mesmo segmento da Anelli Modas no 

bairro. 
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2.6.2 Clientes 

 

A maior concentração de clientes da Anelli Modas é pertencente ás classes 

B, C, D e E, e em consequência disso, são clientes que compram os produtos 

principalmente por necessidade, muitas vezes deixando de lado a moda. A faixa 

etária maioritária de clientes se concentra dos 30 a 50 anos de idade. 

 

2.6.3 Fornecedores 

Os principais fornecedores de roupas novas são das cidades de São Paulo, 

Brusque e Minas Gerais. Os sapatos novos e os acessórios são fornecidos 

exclusivamente de São Paulo. As roupas usadas não tem um fornecedor pré-

definido, pois qualquer pessoa física que possua documento com foto, pode 

revender produtos para a Anelli Modas e se tornar um fornecedor. 

 

2.7 ANÁLISE DE SWOT 

 

A análise de SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise de 

cenários, normalmente aplicada no planejamento estratégico das organizações. 

Através desta análise é possível dividir quais são as forças, as fraquezas, as 

oportunidades e as ameaças da empresa. As forças e fraquezas são referentes ao 

ambiente interno, e as oportunidades e ameaças ao ambiente externo.  

Além disso, as forças e as oportunidades ajudam na conquista do objetivo 

da empresa, e as fraquezas e ameaças atrapalham 

 

O objetivo da análise é possibilitar que a empresa se posicione para tirar 
vantagem de determinadas oportunidades do ambiente e evitar ou 
minimizar as ameaças ambientais. Com isso a empresa tenta maximizar 
seus pontos fortes e moderar o impacto dos seus pontos fracos. A análise 
também é útil para revelar pontos fortes que ainda não foram plenamente 
utilizados e identificar pontos fortes que podem ser corrigidos. (WRIGHT, 
2000, p. 86). 

 

Abaixo foi realizada a análise de SWOT da Anelli Modas: 
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  AJUDA ATRAPALHA 
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FORÇAS FRAQUEZAS 

1. Presença total dos donos no dia-a-dia 1. Falta de treinamento dos colaboradores 

2. Diferenciação dos produtos 2. Desmotivação dos colaboradores 

3. Preço baixo dos produtos 3. Pouco investimento em marketing 

4. Experiência no segmento 4. Gestão de estoques pouco eficaz 

5. Localização estratégica 5. Escassez de recursos 
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OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

1. Aumento do poder de compra do 
mercado alvo 

1. Perda do ponto em que a loja está 
instalada 

2. Sustentabilidade em alta (produtos 
usados) 

2. Preconceito por roupas de segunda 
mão 

3. Alta taxa de fracasso de novos 
entrantes 

3. Crescimento acelerado do e-commerce 

4. Pouca concorrência direta na região 4. Produtos substitutos baratos 

  5. Crise econômica no Brasil 

    

Tabela 3: Swot Loja Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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3 PLANO DO PROJETO  

 

Este tópico  delimita como será a realização do projeto. O plano de projeto 

será controlado por meio de relatórios, que serão realizados ao decorrer da 

execução. O conteúdo do plano dependerá da área de aplicação que será escolhida 

para a aplicação do projeto.  

Para a elaboração deste plano ocorrerá à participação dos discentes da 

ESIC Business & Marketing School, junto com os sócios-proprietários da empresa 

Anelli Modas. As principais áreas problemáticas da empresa serão identificadas 

através da aplicação da pesquisa qualitativa exploratória, e neste projeto serão 

apresentadas sugestões de melhoria para os sócios-proprietários da organização.  

 

3.3 OBJETIVOS E METAS DO PROJETO  

 

O objetivo é o resultado que se deseja chegar ao final do projeto, e as metas 

são a definição de pequenos objetivos em termos quantitativos, e com um prazo 

determinado. Os objetivos e metas do projeto são fatores fundamentais para iniciar-

se o planejamento para a Assessoria que será realizada junto à empresa Anelli 

Modas.  

Em conjunto com os sócios-proprietários foram definidos os principais 

objetivos que a Assessoria irá buscar. Os resultados serão apresentados em 

sugestões de melhoria para a Anelli Modas, que irão visar o atingimento dos 

objetivos pré-estabelecidos entre Assessoria e sócios-proprietários da empresa.  

Abaixo temos os objetivos estabelecidos junto a Anelli Modas, assim como 

as metas para cada item: 

 

Objetivos propostos para a Assessoria Metas propostas pela Assessoria 

Identificar os setores problemáticos da empresa 
Anelli Modas 

Coletar informações junto aos colaboradores e 
aos sócios-proprietários referentes à todas as 

áreas da empresa 

Identificar na estrutura interna da empresa 
melhorias que possam refletir positivamente na 
qualidade do serviço prestado, e no faturamento 

da empresa 

Propor melhorias ou sugerir a implantação de 
políticas visando melhorar a qualidade do 

serviço oferecido 

Tabela 4: Objetivos e metas da Assessoria 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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3.4  IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS  

 

Através da Assessoria prestada pelos graduandos da ESIC Business & 

Marketing School, a Anelli Modas possui as seguintes expectativas: 

 Identificar os pontos fortes e fracos da empresa. 

 Identificar possibilidades de melhoria nos processos praticados atualmente na 

organização. 

 Aprimorar a estratégia de marketing utilizada na empresa, com a intenção de 

melhorar a divulgação da Anelli Modas, tornando possível a angariação de 

potenciais clientes.  

 

3.5  ABRANGÊNCIA 

 

A Assessoria ficará limitada apenas a Anelli Modas localizada no bairro 

Pinheirinho, em Curitiba/PR. As demais unidades da empresa não serão estudadas. 

 

3.6  EQUIPE DO PROJETO  

 

A Assessoria é composta pelos graduandos do curso de Administração da 

ESIC Business & Marketing School, Camila de Oliveira Sanches, Grasiele 

Maravieski e Vanessa Anelli Becker, com a orientação acadêmica do professor Iron 

Lemes. 

 

3.6.1 Estrutura Analítica Do Projeto (EAP) 

 

Quando os objetivos do projeto estão definidos é indispensável definir os 

elementos ou atividades que precisam ser executados para que se cumpra o 

trabalho. Para isto foi elaborado uma EAP – Estrutura Analítica de Projeto: 
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Fluxograma 1: EAP – Estrutura Analítica de Projeto 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 

 

 

 

 

3.6.2 Matriz De Responsabilidades 

 

Através da matriz de responsabilidades é possível estabelecer quais são as 

expectativas quanto ao projeto, e quais são as responsabilidades de cada 

participante. Na matriz, os integrantes diferentes, são representados nas colunas da 

primeira linha, e as entregas são representadas em filas na primeira coluna. Então, 

utilizam-se os pontos de interseção para descrever a responsabilidade de cada 

pessoa (ou papel) para cada entrega.  
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Assessoria Organizacional - Anelli Modas - Unidade 

Pinheirinho Sócio 1 Sócio 2 Sócio 3 

1 Recebimento de dados e informações     X 

1.1 Coleta de dados e informações da Anelli Modas X X X 

1.1.1 Estruturação das informações da Anelli Modas X X X 

1.2 Coleta de dados e informações de mercado da Anelli Modas X X X 

1.2.1 

Estruturação dos dados e informações de mercado da Anelli 

Modas X X X 

1.3 

Realização de Pesquisa com os colaboradores e com os 

sócios-proprietários da Anelli Modas X X   

1.3.1 Estruturação dos dados e informações das pesquisas X X X 

2 Análise de dados e informações X X X 

2.1 Análise de dados e informações da Anelli Modas X X X 

2.2 

Análise da pesquisa realizada com os colaboradores e com os 

sócios-proprietários da Anelli Modas X X X 

3 Apresentação da proposta X X X 

3.1  Formulação de propostas X X X 

3.2 Avaliação das propostas pela equipe de Assessoria X X X 

3.3 Ajustes ou correções nas propostas para a Anelli Modas X X X 

3.4 

Apresentação das propostas elaboradas pela Assessoria à 

Anelli Modas X X X 

4 Implantação e Monitoramento X X X 

4.1 Capacitação dos colaboradores da Anelli Modas X X X 

4.2 Aplicação das sugestões de Assessoria X X X 

4.3  Monitoramento das atividades e geração de relatórios X X X 

4.4 Ajustes ou correções necessários no plano de implantação X X X 

4.5 

Validação das sugestões da Assessoria e aplicação definitiva 

nos processos X X X 

Tabela 5: Matriz de responsabilidades. 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 

 

 

 

3.7  FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO  
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Foi identificado como fator crítico, para o sucesso do projeto o 

desimpedimento e qualidade das informações fornecidas pela Anelli Modas. A 

comunicação franca com os funcionários da empresa também é essencial para que 

a pesquisa sobre o ambiente organizacional seja frutífera. A elaboração da proposta 

no final da Assessoria depende que os dados e informações coletadas sejam de 

qualidade. 

 

3.8  ETAPAS DO PROJETO 

 

No primeiro momento, a equipe responsável pela Assessoria Organizacional 

irá realizar o levantamento de dados da Anelli Modas e do mercado em que ela está 

inserida. Em seguida os dados serão tabulados de acordo com os conhecimentos 

adquiridos no curso de Administração. Após esta tabulação dos dados, será 

realizada a análise das informações coletadas, com o objetivo de identificar os 

pontos fortes e os pontos fracos da organização. Em seguida, a equipe irá elaborar 

uma proposta para a Anelli Modas, que terá o intuito e apresentar soluções para os 

objetivos estabelecidos mutualmente entre empresa e Assessoria. A última etapa 

consiste na implantação em caráter experimental da proposta apresentada a Anelli 

Modas. Nesta fase, o acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos poderão 

produzir ações corretivas nas propostas apresentadas para que ocorra a devida 

adequação às necessidades da empresa e que possam atender aos objetivos 

pretendidos. Para que esta etapa ocorra corretamente, é necessário que a Anelli 

Modas aceite as propostas apresentadas, concedendo a permissão devida para que 

estas sejam implantadas na unidade Pinheirinho. 

 

3.9  CRONOGRAMA PRELIMINAR 

 

O cronograma preliminar a seguir, visa apresentar as datas previstas para o 

desenvolvimento das atividades planejadas dentre um acordo entre a Assessoria e a 

empresa Anelli Modas.  

A
ti

v
id

a
d

e
s
 

Descrição da atividade 

Duração 
da 

Atividade 
(Dias) Início Termino Progresso 

1 Recebimento de Dados e Informações 80 11/fev 02/mai 100% 
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2 Coleta de dados e informações da Anelli Modas 18 07/mar 25/mar 100% 

3 Estruturação das informações da Anelli Modas 18 07/mar 25/mar 100% 

4 
Coleta de dados e informações de mercado da 
Anelli Modas 18 07/mar 25/mar 100% 

5 
Estruturação das informações de mercado da 
Anelli Modas 18 07/mar 25/mar 100% 

6 
Realização de Pesquisa com os Sócio Diretores 
da Anelli Modas 27 26/mar 22/abr 100% 

7 
Realização de Pesquisa com os Colaboradores 
da Anelli Modas 27 26/mar 22/abr 100% 

8 
Estruturação dos dados e informações da 
Pesquisa 6 26/abr 02/mai 100% 

9 Análise de Dados e Informações 7 02/mai 09/mai 100% 

10 
Análise de Dados e Informações da Anelli 
Modas 7 02/mai 09/mai 100% 

11 
Análise pesquisa realizada com os 
Colaboradores e Sócios Diretores 7 02/mai 09/mai 100% 

12 Análise do Potencial de Mercado 7 02/mai 09/mai 100% 

13 Apresentação da Proposta 46 09/mai 24/jun 100% 

14 Formulação da Proposta 4 09/mai 13/mai 100% 

15 
Avaliação da Proposta pela equipe de 
Assessoria 7 13/mai 20/mai 100% 

16 
Ajustes ou Correções nas propostas para Anelli 
Modas 1 20/mai 20/mai 100% 

17 
Apresentação das propostas elaboradas para 
Anelli Modas 40 20/mai 29/jun 100% 

18 Implantação e Monitoramento 126 27/jul 30/nov 100% 

19 
Elaboração de indicadores para medir o 
desempenho do projeto 15 01/ago 16/ago 100% 

20  Aplicação das sugestões da Assessoria  51 20/ago 10/out 100% 

21 
Monitoramento das atividades e geração de 
relatórios 34 30/ago 03/out 100% 

22 
Ajustes ou Correções necessárias no plano de 
implantação 31 10/out 10/nov 100% 

23 
Validação das sugestões da Assessoria e 
aplicação definitiva nos processos 20 10/nov 30/nov 100% 

Tabela 6: Cronograma preliminar do projeto 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 

 

3.10  COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

A comunicação da equipe de Assessoria junto a empresa Anelli Modas será 

realizada através dos sócios proprietários, Sr. Álvaro Roberto Becker, e a Sra. Cleide 

Anelli Becker, que receberão a equipe de Assessoria na loja que está localizada na 

cidade de Curitiba, na rua Av. Winston Churchill, 2281 – Loja 3, com horários pré-
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agendados, para realização das devidas coletas e questionamentos de dados e 

informações. Os funcionários serão ouvidos nesta primeira fase de coleta de dados 

e informações.  

Quando não houver a possibilidade de agendamento de horário para contato 

direto, serão utilizados os recursos de e-mail e telefone para realização da 

Assessoria, os quais as partes interessadas estão de acordo. 

 

3.11  RECURSOS NECESSÁRIOS PARA O PROJETO 

 

Para realização deste projeto serão necessários os seguintes recursos: 

• Definir um responsável na empresa Anelli Modas autorizado a fornecer os 

dados e informações para que seja realizada a Assessoria. 

• Consultar a respeito dos horários disponíveis dos responsáveis pela 

pesquisa do projeto e da empresa para as reuniões pré-agendadas. 

• Autorização da empresa Anelli Modas para realização de uma pesquisa de 

satisfação junto aos funcionários e clientes.  

• Disponibilizar uma sala para que a equipe de Assessoria possa acessar a 

internet com objetivo de pesquisa e coleta de dados.  

• Confiabilidade e disposição para colaborar com a equipe de Assessoria. 

 

3.12 ORÇAMENTO DO PROJETO 

 

Para a realização do projeto serão necessários os recursos financeiros 

previstos abaixo, os quais serão de responsabilidade da equipe de Assessoria. 

Neste projeto não serão cobrados honorários dos consultores envolvidos, caso 

ocorram algum gasto que não seja mencionado abaixo, e que fuja do controle da 

equipe de Assessoria, deverão ser levados a conhecimento da empresa para 

aprovação. 
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Atividades Estimativa ($) Detalhamento de possíveis gastos 

Coleta de dados  R$        250,00  

Combustível para deslocamento até a empresa Anelli 

Modas  

Gastos com impressão e relatórios necessários para a 

Assessoria. 

Gastos com telefonia e internet para contato com os 

sócios da empresa Anelli Modas. 

Gastos com eventuais refeições. 

Análise de informações   R$           30,00  Impressões. 

Apresentação da Proposta   R$        100,00  

Apresentação de relatório impresso com as propostas da 

Assessoria.  

Possível coffee break para apresentação. 

Implantação e 

monitoramento 

 R$        100,00  Combustível para deslocamento até a empresa Anelli 

Modas.  

TOTAL  R$                                                                                                 480,00  

Tabela 7: Orçamento do Projeto 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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4 EXECUÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA 

 

Nesta etapa do Trabalho de Conclusão de Curso, serão analisados os dados 

coletados da empresa Anelli Modas, e, além disso, serão coletadas novas 

informações através da aplicação da pesquisa de marketing. 

Com estas informações, será possível identificar quais são as áreas 

problemáticas da empresa Anelli Modas, e desenvolver então um plano de melhoria 

para a companhia estudada.  

 

4.3 DEFINIÇÃO 

 

Este item busca expor alguns conteúdos essenciais para o entendimento do 

trabalho, e acompanhar a continuidade das atividades propostas no projeto de 

Assessoria. 

 

4.3.1 Conceito De Pesquisa De Marketing 

 

É preciso de uma série de informações para tomada de decisão, podendo 

ser definida da seguinte maneira a pesquisa de marketing: 

 

Pesquisa de marketing é a identificação, coleta, análise e disseminação de 
informações de forma sistemática e objetiva e seu uso visando melhorar a 
tomada de decisões relacionadas à identificação e solução de problemas (e 
oportunidades) em marketing (MALHOTRA, 2006, p. 45). 

 

A pesquisa de marketing possibilita uma análise micro ambiental da 

empresa, tornando a identificação das particularidades mais clara, e possibilitando o 

desenvolvimento de soluções adequadas para os problemas encontrados.  

 

A pesquisa de marketing também constitui uma subdivisão do SIM da 
empresa, e sua função é executar projetos específicos para a obtenção de 
informações necessárias, que não estejam disponíveis ou na forma 
desejada, sobre situações apresentadas pela administração de marketing 
(SAMARA, 2002, p. 06).  

 

 

4.3.1.1 Projeto de Pesquisa 
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O projeto de pesquisa é dividido da seguinte maneira: reconhecimento e 

formulação do problema, hipóteses e objetivos. 

A partir desta etapa serão definidos os tipos de pesquisa e o método 

utilizado na aplicação. Por isso, considera-se que esta é a parte mais importante da 

pesquisa de marketing, uma vez que o tipo e o método incorretos podem fazer com 

que os objetivos propostos não sejam atingidos.  

 

 
 
A definição do problema envolve o enunciado do problema geral de 
pesquisa de marketing e a identificação de seus componentes específicos. 
Somente depois da definição clara do problema é que a pesquisa pode ser 
concebida e realizada de forma adequada (MALHOTRA, 2001, p.65). 

 

A Assessoria empresarial nesta primeira parte referente ao Trabalho de 

Conclusão de Curso, realizará duas pesquisas, uma para os sócios-proprietários, e 

outra para os colaboradores da Anelli Modas.  

As pesquisas serão ambas qualitativas exploratórias, e elas serão aplicadas 

através de entrevistas que não possuem um questionário pré-definido. As 

entrevistas possuirão apenas um roteiro de pesquisa, que guiará o entrevistador na 

condução da entrevista, para que todos os temas necessários sejam abordados. 

As pesquisas serão realizadas fisicamente, em visita a Anelli Modas, por 

dois membros da equipe, que obtiveram autorização para a realização dos sócios-

proprietários.  

 

4.4 OBJETIVOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DA PESQUISA  

 

O objetivo geral da pesquisa é constatar as áreas deficitárias da Anelli 

Modas, para aplicar as melhorias do projeto de Assessoria. Como objetivo 

secundário será a identificação da área mais viável para adotar as melhorias do 

trabalho. 

 

4.5 HIPÓTESES DE PESQUISA  
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Por intermédio da pesquisa abordada, algumas das hipóteses levantadas 

poderão ser testadas, como: 

 Os relatórios existentes hoje são suficientes para uma gestão eficaz da 

empresa? 

 A gestão de pessoas realizada na empresa é eficaz? 

 A estratégia de marketing da Anelli Modas tem algum ponto a 

melhorar? 

 A gestão de estoques feita hoje na Anelli Modas traz eficiência 

organizacional? 

 

4.6 EXECUÇÃO E RESULTADOS DA PESQUISA COM OS SÓCIOS-

PROPRIETÁRIOS 

 

A pesquisa foi realizada presencialmente com os dois sócios-proprietários da 

Anelli Modas através de uma entrevista com roteiro pré-definido. Ao decorrer da 

entrevista, ocorreram algumas alterações no questionário, pois surgiu a necessidade 

do levantamento de novas questões. 

Durante a entrevista foram abordadas questões sobre todas as áreas da 

empresa, com o objetivo de detectar quais são os pontos que podem ser 

melhorados. As perguntas aplicadas aos colaboradores estão presentes no (ANEXO 

A) deste trabalho. 

As respostas obtidas através da entrevista mostraram que a Anelli Modas 

tem como forças o preço e a qualidade dos produtos, que são muito elogiados pelos 

clientes, bem como um ponto comercial estratégico. Também foi detectado que a 

organização da loja é um ponto positivo frente à concorrência. 

Em contrapartida, foi observado que atualmente não existem investimentos 

em marketing e propaganda, uma vez que a única divulgação da empresa consiste 

no marketing “boca a boca” e em um website desatualizado a mais de um ano. 

Também foi notado que não existe uma política de fidelização de clientes, e que o 

único canal de relacionamento com os clientes é a loja física. 

Outro ponto percebido foi a falta de informatização da empresa, que 

atualmente impacta em todos os setores da organização, pois os processos se 

tornam mais demorados e impossibilitam uma gestão empresarial eficaz. Um dos 
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setores mais afetados por esta deficiência é a gestão de estoques, que hoje é 

realizada manualmente tomando muito tempo dos responsáveis. 

Na área de recursos humanos, notamos que a empresa não possui um 

plano de desenvolvimento de funcionários, e que os únicos treinamentos aplicados 

atualmente são os internos, realizados pelos sócios-proprietários e pela gerência da 

loja.  

Na percepção dos sócios-proprietários, as maiores ameaças existentes hoje 

para a Anelli Modas são as mudanças políticas e econômicas, e a concorrência dos 

comércios de roupas novas que possuem baixo custo.  

Ambos os sócios enfatizaram a necessidade de informatização e de mais 

divulgação da empresa. Segundo eles, são pontos importantes que hoje em dia 

ainda são falhos. 

 

4.7 EXECUÇÃO E RESULTADOS DA PESQUISA COM OS COLABORADORES 

 

A pesquisa foi realizada presencialmente com as quatro colaboradoras da 

Anelli Modas através de uma entrevista com roteiro pré-definido. Ao decorrer da 

entrevista, ocorreram algumas alterações no questionário, visto que surgiu a 

necessidade do levantamento de novas questões. 

 

 

Grafico 3: Idade e sexo dos funcionários. 
Fonte: Pesquisa qualitativa(2015) 
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O gráfico acima indicam as idades e sexo dos funcionários da loja, na faixa 

etária de 18 a 30 existem dois colaboradores, e de 31 a 40 anos mais dois 

funcionários. Todo quadro de funcionários é composto pelo sexo feminino. 

 

 

 

Gráfico 4: Experiência com vendas dos funcionários. 
Fonte: Pesquisa qualitativa(2015) 

 

O gráfico acima demonstra a experiência das vendedoras na área de 

atuação, duas vendedoras não possuem experiências anteriores. Uma possuía um 

ano e a outra três anos de know-how. 

Durante a entrevista foram abordadas questões sobre todas as áreas da 

empresa, com o objetivo de detectar quais são os pontos que podem ser 

melhorados. As perguntas aplicadas aos colaboradores estão presentes no (ANEXO  

B) deste trabalho.  

Na visão dos colaboradores, os pontos fortes da Anelli Modas são 

atendimento eficiente, preço competitivo e qualidade dos produtos. Além disso, 

unanimemente foi citado que a organização da empresa frente à concorrência é um 

grande diferencial. Conforme gráfico abaixo:  
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Gráfico 5: Pontos fortes da Loja Anelli 
Fonte: Pesquisa qualitativa(2015) 

 

Na área de gestão de pessoas foi evidenciado que existe uma boa relação 

entre sócios proprietários e colaboradores, que tem como consequência um clima 

organizacional bom. Apesar disso, também foi levantado que no presente existe na 

empresa a carência feedbacks positivos. 

Outro ponto levantado pela pesquisa foi a falta de treinamentos externos, 

pois atualmente só existem treinamentos ministrados pela gerencia e pelos sócios-

proprietários da Anelli Modas. 
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Gráfico 6: Departamento Pessoal da Anelli Modas. 
Fonte: Pesquisa qualitativa(2015) 

 

Quando os colaboradores foram questionados a respeito do departamento 

pessoal, os resultados foram unânimes para uma sinergia organizacional onde a 

relação com os proprietários é satisfatória, no entanto, a carência de feedback e de 

treinamento foram pontos levantados por todos os funcionários 

Uma característica marcante da empresa segundo os colaborares é a 

presença de regras claras nas rotinas diárias.  

Em contrapartida, como ponto negativo foi notado que a gestão de estoques 

realizada hoje é ineficiente, e que existe um espaço físico limitado para 

armazenagem de mercadorias, desperdiçando tempo na procura por produtos no 

momento da venda.  

Referente ao trabalho em equipe, apesar dos funcionários citarem que ele 

existe, notamos que durante a entrevista ocorreu uma dubiedade sobre este tema, e 

que ao mesmo tempo em que foi afirmado que o relacionamento entre os 

colaboradores é saudável, também foi citado que existe muita intriga.   

Uma melhoria citada pelos colaboradores seria a implantação como 

benefício à eles uma folga semanal destinada a realização de compromissos 

pessoais. Além disso, também foi mencionado que os modelos dos uniformes 

utilizados atualmente poderiam ser renovados.  
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4.8 AVALIAÇÃO DAS HIPÓTESES APÓS A PESQUISA 

 

Após a tabulação dos resultados das pesquisas serão realizadas análises e 

a confirmação das hipóteses levantadas anteriormente. 

 Os relatórios existentes hoje são suficientes para uma gestão eficaz da 

empresa? 

Não. Para uma gestão eficaz da empresa seria necessário a empresa possuir 

outros relatórios, como por exemplo, a relação de produtos vendidos 

separados por item, para que fosse possível traçar a curva ABC, e então 

passar a conhecer quais são os itens que são responsáveis pela maior 

receita.  

 A gestão de pessoas realizada na empresa é eficaz? 

De acordo com a pesquisa, a gestão de pessoas realizada hoje na Anelli 

Modas não é eficaz, uma vez que apesar de todos os colaboradores 

relatarem que existe uma relação saudável entre eles e os sócios-

proprietários, foi revelado que os feedbacks que são repassados os 

funcionários são sempre negativos, ou seja, quando atitudes corretas são 

realizadas elas não são comentadas pelos superiores. Além disso, também 

foi relatado em ambas as pesquisas que atualmente não existem 

treinamentos externos aos colaboradores, fato este que pode gerar 

desmotivação nos colaboradores. 

 A estratégia de marketing da Anelli Modas tem algum ponto a melhorar? 

Sim. Hoje em dia não existem investimentos em marketing, o único canal de 

relacionamento com os clientes é a loja física e não existem programas de 

fidelização de clientes. E o website existente não está atualizado. Além disso, 

a empresa não possui um Plano de Marketing bem estruturado. 

 A gestão de estoques feita hoje na Anelli Modas traz eficiência 

organizacional? 

Não. Para que ocorresse a eficiência organizacional seria necessária a 

informatização da empresa, uma vez que atualmente a gestão de estoques é 

realizada manualmente, e com isso além do tempo gasto ser maior, ela está 

mais sujeita a erros. 
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5. PROPOSTAS DA ASSESSORIA 

 

Neste capítulo serão mostradas as sugestões da Assessoria para a melhoria 

das situações detectadas na organização Anelli Modas. 

Como sugestão inicial é apontada a necessidade de realizar uma revisão do 

marketing realizado na empresa, uma vez que atualmente não existe nenhuma 

verba destinada para este fim.  

“O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades 

humanas e sociais” (KOTLER E KELLER, 2012, p. 3). Observar se as necessidades 

dos clientes estão sendo supridas gerando lucro para a empresa, com a obtenção 

de vantagem competitiva frente ao mercado concorrente. 

Além disso, através do estudo da empresa, foi notado que desde a fundação 

da empresa, nunca foi realizado um estudo estruturado para o quarto “P” de 

marketing, a promoção. 

Segundo Las Casas (2013, p. 468), promoção são variáveis que estão 

relacionadas a comunicação. O quarto “P” promoção, é um dos elementos do 

composto de marketing. Ele compreende as atividades que envolvem a divulgação 

da empresa, do produto/serviço ou da marca.  

As promoções de vendas são ferramentas utilizadas no dia-a-dia, que 

podem ser realizadas através de cupons, exposições e feiras, concursos e jogos, 

prêmios, entre outras. Elas têm o objetivo de comunicação, para atrair a atenção dos 

clientes, de incentivo, para estimular o consumo, e de convite para compras 

imediatas. 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 24) pode-se citar como elementos da 

promoção: a promoção de vendas, a propaganda, a forças de vendas, o 

merchandising, as relações públicas e marketing direto. 

A propaganda inserida na promoção visa criar valor para o cliente, ela 

apresenta o produto/serviço ao consumidor ativando a necessidade de comprá-lo, e 

influência diretamente na escolha da compra. Além de transmitir informações sobre 

o produto/serviço, oferece informações sobre a empresa, tem alcance de várias 

pessoas ao mesmo tempo, e auxilia na percepção da qualidade do produto e dos 

pontos fortes da empresa. 
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O merchandising é necessário para a empresa colocar o produto certo, no 

lugar, no tempo, na quantidade e no preço certo, é a ação na mercadoria. A parte de 

relações públicas desenvolve apelos junto ao consumidor, contando a história da 

empresa e de seus produtos, e até mesmo de projetos sociais que a organização 

participa. A parte de publicidade é toda comunicação que não é paga pela 

veiculação, sem ônus para a empresa. 

Para garantir uma relação duradoura e interativa com o consumidor uma 

ferramenta muito eficaz é a força de vendas. No estágio final do processo de 

compra, auxilia no desenvolvimento da preferência, convicção e ação do comprador.  

O marketing direto tem grande potencial de retorno, pois através de intensas 

ações de marketing identifica o público-alvo e direciona as estratégias até essas 

pessoas. As principais ferramentas do marketing direto são a mala-direta, 

telemarketing, catálogos, Call Centers e Internet. 

Após a conceituação do quarto “P”, a promoção, fica evidente que é de 

extrema importância estrutura-lo para todas as empresas que buscam diferenciação 

no mercado. Por isso, a Assessoria se propõe a realizar a estruturação deste 

elemento do marketing para a empresa Anelli Modas, com o objetivo de gerar maior 

visibilidade e de fidelizar mais clientes.  

 

5.1 IMPLANTAÇÃO  

 

5.2 PESQUISA DE MARKETING  

 

“Marketing é o conjunto de atividades humanas destinado a atender aos 

desejos e necessidades dos consumidores por meio de processos de troca, 

utilizando ferramentas especificas” (SAMARA E BARROS, 2007, p 1). Faz parte do 

processo de feedback da empresa, ela abastece os tomadores de decisão com 

dados para que saibam que decisões tomar para explorar novas oportunidades de 

mercado. 

“A pesquisa de marketing é a função que liga o consumidor, o cliente, e o 

público ao “marqueteiro” por meio de informações” (MCDANIEL E GATES, 2004, p 

8). Através dela pode ser realizado o planejamento, coleta e análise de dados para 

tomada de decisões.   

A pesquisa de marketing consiste em projetos 
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A pesquisa de marketing consiste em projetos formais que visam a 
obtenção de dados de forma empírica, sistemática e objetiva para a solução 
de problemas ou oportunidades especificas relacionadas a marketing de 
produtos e serviços. (SAMARA E BARROS, 2007, p. 17). 

 
 
5.2.1 Pesquisa de Satisfação  

 

Com a expansão do mercado as empresas estão expostas a ameaças e têm 

a oportunidade de ampliar as opções de produtos e serviços que oferecem a seus 

clientes. Isso gera competição e traz preocupação em manter fiéis e satisfeitos os 

clientes atuais, excedendo a vontade de buscar novos clientes, fidelização tem sido 

a palavra chave. Embora a Anelli Modas tenha mais de dez anos de experiência, 

não possuía uma pesquisa de satisfação ao cliente. 

Através de pesquisas de satisfação são levantados dados estatísticos para 

saber o quanto os clientes estão aprovando os produtos e serviços oferecidos pela 

empresa. A pesquisa proposta pela Assessoria visa observar os aspectos mais 

relevantes à satisfação do cliente, identificar por qual meio os mesmos conhecem a 

loja, verificar o nível de lealdade, identificar quais os fatores determinantes para a 

escolha da Anelli Modas. Ao detectar os pontos fortes e fracos, principalmente na 

área de marketing da empresa, será focado em ações de melhoria para fidelizar os 

clientes e ganhar mercado. 

Lovelock e Wright (2001, p.113) citam que “satisfação é um estado 

emocional, suas reações pós compra podem envolver raiva, insatisfação, irritação, 

indiferença ou alegria”. A satisfação é o julgamento que o consumidor faz durante ou 

depois da aquisição ou consumo de produto/serviço. A mesma mercadoria pode 

existir em várias lojas, mas o atendimento pode ser a diferenciação na hora da 

escolha do cliente retornar a loja ou não, os mesmos comparam e comprarão onde 

se sentirem mais confortáveis e bem atendidos. 

A equipe de Assessoria optou por realizar uma pesquisa avaliatória no ato 

da compra. Será através desta que poderá ser determinada a eficiência e eficácia 

dos programas da empresa.  

 

A pesquisa avaliatória é feita para avaliar o desempenho de programas. 
Incluem o rastreamento da lembrança de propaganda, estudos da imagem 
organizacional e exame das atitudes do cliente em relação à qualidade dos 
serviços que a empresa oferece. (MCDANIEL E GATES, 2004, p 40) 
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A pesquisa avaliatória está relacionada a pesquisa programática, pois é este 

método de pesquisa que irá desenvolver opções nas ações de marketing, 

observando principalmente a atitude e opinião dos clientes em relação aos serviços 

prestados pela Anelli Modas (MCDANIEL E GATES, 2004, p 40). Se for detectado 

uma demanda por mudanças nas atividades rotineiras da loja, como por exemplo 

insatisfação com algum desempenho atual, novas estratégias deverão ser traçadas.  

Para realizar a pesquisa de satisfação na Anelli Modas, a equipe de 

Assessoria realizou o orçamento do projeto, e apresentou à empresa assessorada, 

que aceitou seguir com a aplicação da mesma. Abaixo será mostrado o orçamento 

de gastos da pesquisa. 

 

Orçamento da Pesquisa de Satisfação 

Item Custo 

Impressão do questionário R$ 40,00 

Urna de depósito R$ 10,00 

Caneta R$ 2,00 

Total R$ 52,00 

                        Tabela 8: Orçamento da Pesquisa de Satisfação 
                                  Fonte: Equipe de assessoria (2015) 

 

 

A pesquisa de satisfação (ANEXO C) proposta pela Assessoria e implantada 

na Anelli Modas teve como foco levantar qual a opinião dos clientes em relação a 

três tópicos importantes para qualquer comércio, preço, qualidade dos produtos e 

atendimento. Além disso, foram perguntados dados demográficos como idade, sexo 

e local de residência dos entrevistados, com o objetivo de traçar o perfil do público 

alvo da empresa.  

O questionário utilizado foi impresso e disponibilizado no check out da loja, 

junto a urna e uma caneta para o cliente responder. Desta maneira, quando o cliente 

se dirigia ao caixa da loja para finalizar a compra, o atendente solicitava que fosse 

preenchida a pesquisa de satisfação. Além disso, os vendedores da Anelli também 

incentivavam os clientes a responder a pesquisa, com o objetivo de trazer o maior 
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número possível de respostas para que o grau de satisfação dos clientes fosse 

levantado corretamente. 

 

5.3 PROGRAMA DE FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES 

 

Jesus (2003, p. 12) afirma que “os chamados 'programas de fidelização' 

buscam, através de campanhas de persuasão personalizada, construir e manter a 

fidelidade de clientes e consumidores”. E ainda que a “fidelização de clientes é 

basicamente construída pelo relacionamento constante, diferenciado e 

personalizado”. 

Muitas lojas não têm se preocupado em criar um relacionamento com seus 

clientes, se preocupam em finalizar vendas, em fechar negócios. A mentalidade 

deve ser mudada para que se possa alcançar uma lealdade dos clientes, o 

marketing de relacionamento busca maximizar a satisfação do cliente.  

Ao entender que manter o cliente já conquistado muitas vezes é mais 

importante do que simplesmente fazer novos clientes, a equipe de Assessoria 

propôs a Anelli modas a implantação de um programa de fidelidade, que tem como 

objetivo justamente a valorização de clientes fiéis à empresa.  

Para a implantação do programa seriam necessários alguns materiais de 

divulgação, que seriam de responsabilidade da empresa assessorada. Foram 

levantados todos os custos do projeto, e em reunião junto aos sócios-proprietários 

da Anelli Modas foi acordado que se daria andamento a implantação. Abaixo 

encontra-se a planilha orçamentária do projeto. 

 

Orçamento do Programa de Fidelidade 

Item Custo 

Impressão de 1.000 unidades do 

cartão fidelidade 
R$ 64,00 

Impressão de 5.000 adesivos R$ 40,00 

Combustível para retirada do 

material 
R$ 20,00 

Total R$ 124,00 

                           Tabela 9: Orçamento do Programa de Fidelidade 
                                   Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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No Programa de fidelidade Anelli Modas Pinheirinho, o cliente recebe um 

cartão de visitas da Anelli, onde no verso possui 10 espaços para adesivos. A cada 

compra na Anelli Modas pinheirinho onde o cliente gaste acima de R$ 30,00 ele 

recebe um adesivo no cartão fidelidade. Após completar 10 (dez) adesivos no 

cartão, o cliente troca o cartão completo por R$ 30,00 em produtos da loja. Este 

valor não pode ser resgatado em espécie, apenas em produtos da loja.  

Neste programa foi realizado um regulamento de participação no programa, 

(ANEXO D) que está disponível na loja física para os clientes consultarem a 

qualquer momento.  

Além disso, para a divulgação do programa, foi realizada uma imagem que 

foi postada no Facebook na página da loja. A imagem postada segue abaixo. 
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Imagem 1: Programa de Fidelidade Anelli Modas – Unidade Pinheirinho 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 

 

5.4 MÍDIA DIGITAL 

 

Mídia pode indicar o monitoramento, do departamento ou profissional que 

planeja, negocia, executa e controla os meios de divulgação de uma empresa 

(TAHARA, 1986, p. 9). Mídia vem do latim, significa meio.  

A mídia digital nada mais é que todo conteúdo produzido e distribuído em 

formato digital, utiliza a internet para entregar suas mensagens de marketing, 

através dela é possível mensurar com precisão o número de impactos e o retorno de 

uma campanha ou ação. 
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Após entender que atualmente é fundamental para qualquer empresa ter 

presença na mídia digital, a Assessoria propôs a Anelli Modas a criação de uma 

página comercial do Facebook, que objetiva criar um novo canal de comunicação 

com os clientes, e a divulgação para novos clientes. Através do Facebook, a 

Assessoria pretende criar uma relação mais próxima dos clientes, e divulgar as 

novidades que estarão na loja física da Anelli Pinheirinho. Nesta página do 

Facebook terão informações relevantes sobre a loja, serão postadas fotos de 

produtos, dicas de moda, e terão postagens sobre as novidades da empresa, como 

é o caso do novo programa de fidelidade, que também será divulgado nesta página.  

Além disso, também foi proposta a reformulação do website já existente, 

com o intuito de deixa-lo mais atrativo para os clientes, com informações claras e 

relevantes.  

O custo da criação de um novo website foi de responsabilidade da Anelli 

Modas, entretanto por tratar-se de um website que contém informações de todas as 

unidades da Anelli, em reunião junto a todos os proprietários das unidades da Anelli 

Modas, foi decidido que o custo total seria rateado entre as unidades. Abaixo 

encontra-se o orçamento para a criação. 

 

 

Orçamento do Novo Website 

Item Custo 

Layout e implantação R$ 700,00 

Domínio (anual)* R$ 30,00 

Hospedagem (anual)* R$ 180,00 

Total Geral R$ 910,00 

Total Unidade Pinheirinho R$ 82,73 

Tabela 10: Orçamento do Novo Website 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 

*Os custos de domínio e hospedagem já eram pagos anualmente no website antigo. 

 

 

O website atual da empresa foi criado em flash, e para melhorar a 

performance de buscas no Google, a Assessoria sugeriu que o novo website fosse 
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realizado em HTML. O formato HTML é mais leve do que o flash, o que permite que 

o website rode mais facilmente em todas as plataformas. Além disso, todos os 

mecanismos de busca conseguem exibir o site se ele estiver neste formato. 

Portanto, como a empresa Anelli Modas incialmente não pretende investir em 

ferramentas pagas de divulgação online, como é o caso do Google Adwords, com o 

novo formato de website será possível a empresa Anelli Modas aparecer em lugares 

privilegiados em buscas orgânicas do Google.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

6. PILOTO 

 

6.2 ANÁLISES  

 

6.2.1 Pesquisa de satisfação ao cliente 

 

 

Gráfico 7: Atendimento ao cliente 
Fonte: Pesquisa de satisfação ao cliente(2015) 

 

O gráfico acima, representa o questionamento aos clientes sobre o 

atendimento recebido. Pode-se observar que houve um retorno de atendimento 

ótimo e bom dos clientes que totaliza 95% de aprovação. Contra 5% que não 

opinaram. 
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Gráfico 8: Qualidade dos produtos 
Fonte: Pesquisa de satisfação ao cliente(2015) 

 

 

Em relação à qualidade dos produtos na pesquisa houve retorno positivo por 

parte dos clientes, no entanto 2% opinaram pela qualidade regular contra 86% de 

bom a ótimo. E 12% preferiram não opinar. 

 

 

Gráfico 9: Preço 
Fonte: Pesquisa de satisfação ao cliente(2015) 

 

 

Os clientes demonstraram satisfeitos em relação aos preços adotados pela 

Anelli Modas com uma porcentagem de 49% ótimo e 28% bom, no entanto 8% 

acham os preços regulares e 15% não responderam.  
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Gráfico 10: Web site da Anelli Modas 
Fonte: Pesquisa de satisfação ao cliente(2015) 

 

De todos os clientes abordados somente 13% conheciam o Website da 

Anelli Modas, contra 81% que não tinham conhecimento do mesmo. Evidenciando a 

necessidade de promover esse canal disponível com cliente e realizar melhorias no 

mesmo. 

 

 

 
Gráfico 11: Bairro de residência dos clientes 

Fonte: Pesquisa de satisfação ao cliente(2015) 
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Um grande número de clientes nessa pergunta preferiu não responder o 

bairro de sua moradia. Os bairros mais citados foram o Pinheirinho, Tatuquara e 

Capão Raso, próximos da localização da loja.  

 

 

6.2.2 Programa de Fidelização de Clientes 

 

O Programa tinha como propósito inicial valorizar o cliente que fiel da Anelli 

Modas, e para isso, ele propôs a concessão de descontos em produtos para aqueles 

clientes que completarem o número de visitas e compras na unidade Pinheirinho.  

Abaixo segue o layout do cartão que foi feito para o Programa de Fidelidade 

Anelli Modas Pinheirinho. 

 

 

Imagem 2: Cartão de Fidelidade 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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Durante o período de 10 de setembro até 09 de outubro de 2015 foram 

distribuídos 124 cartões do Programa de Fidelidade da Anelli Modas. Além disso, 

foram colados 163 adesivos nos cartões distribuídos aos clientes da empresa.  

Por tratar-se de um tempo curto de análise, nenhum cartão completo 

retornou a empresa, entretanto, neste período o feedback dos clientes foi positivo 

quanto ao novo Programa, e a adesão foi grande, o que comprova que a ação de 

marketing proposta pela equipe de Assessoria Organizacional está trazendo 

visibilidade positiva para a loja. 

 

 

6.2.3 Mídia Digital 

 

6.2.3.1 Facebook 

 

 

Gráfico 12: Fãs por faixa etária e sexo. 
Fonte: Página do Facebook(2015) 

 

 

Na página do Facebook, pode-se observar que as curtidas predominam de 

perfis femininos, chegando a 71% e os demais são do sexo masculino. As faixas 

etárias mais ativas na página é 25 a 34 anos com 29%, 18 a 24 anos com 17% e 35 

a 44 com 14%. As demais totalizam 11%. Com esses dados é possível focalizar as 
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ações de marketing no público alvo, obtendo uma resposta mais assertiva e 

lucrativa. 

  

 

Gráfico 13: Taxa de envolvimento  
Fonte: Página do Facebook(2015) 

 

A taxa de envolvimento das publicações sofreu uma queda, começou com 

88% e 60% nas primeiras postagens promovendo a marca que antes era 

desconhecida no Facebook, e as demais obtiveram taxa de envolvimento entre 11% 

a 16%. Neste gráfico observa-se também o alcance através das informações e fotos 

postadas, e onde há divulgação da política de fidelidade e fotos com promoções, 

obteve maior retorno dos fãs da página. Através disso foi identificado que essas 

informações compartilhadas nas redes sociais motivam os clientes a procurarem a 

loja física para consumirem os produtos demonstrados. 
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Gráfico 14: Curtidas, comentários e compartilhamento. 
Fonte: Página do Facebook(2015) 

 
Na proporção de curtidas, comentários e compartilhamentos, em todas as 

publicações predominam-se as curtidas. Começou com 28 e 22 nas postagens do 

dia 09/09/2015, 33 na política de fidelidade ao cliente e 31 na posterior. Após essa 

data houve um declínio no envolvimento. Com esses dados, constatou-se que é 

necessário promover ações de compartilhamento para obter um melhor alcance das 

publicações. 

 

  

Gráfico 15: Alcance das publicações 
Fonte: Página do Faceboo(2015) 
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O gráfico acima evidencia que os clientes se envolvem mais em atividades 

que possam demonstrar o valor do cliente para a Anelli Modas, os tópicos referentes 

ao Programa de Fidelização, Pesquisa de Satisfação e o convite para conhecer as 

novidades da loja envolveram de 95 a 258 pessoas.  

 

 

Gráfico 16: Feedback Negativo das publicações 
Fonte: Página do facebook(2015) 

 

 

Desde a criação da página, na data 09/09/2015, não houve nenhum 

feedback negativo. Mostrando uma resposta positiva por parte dos clientes do 

conteúdo publicado na linha do tempo. Através desse dado, nota-se que as 

postagens estão sendo aceitas pelos fãs e seus amigos, e que não há nenhuma 

desistência de curtida na página da Anelli Modas. 

 

6.2.3.2 Website 

 

Com o objetivo de demonstrar as modificações no layout do website da 

Anelli, serão mostradas abaixo imagens reais de como era, e como ficou o website 

da empresa após a reformulação proposta pela equipe de Assessoria. 
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6.2.3.2.1 Website Antigo 

 

 

Imagem 2: Antigo Layout do site Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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Imagem 3: Antigo Layout do site Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 

 

   

 

Imagem 4: Antigo Layout do site Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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Imagem 5: Antigo Layout do site Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 

 

 

 

Imagem 6: Antigo Layout do site Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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O novo website da Anelli Modas foi colocado no ar no dia 18 de agosto de 

2015, e para mensurar os resultados deste projeto de divulgação foram analisados 

os períodos de 18 de agosto até 17 de outubro dos anos de 2014 (website antigo) e 

de 2015 (novo website), com o intuito de evidenciar se ocorreram significativas 

mudanças no comportamento do consumidor na plataforma.  

 

Imagem 7: Novo Layout do site Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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Imagem 8: Novo Layout do site Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 

 

 Imagem 9: Novo Layout do site Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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Imagem 10: Novo Layout do site Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 

 

 

 

 
Imagem 11: Novo Layout do site Anelli Modas 

Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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Imagem 12: Novo Layout do site Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015)  

 

 

 

 

Imagem 13: Novo Layout do site Anelli Modas 
Fonte: Equipe de Assessoria (2015) 
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6.2.3.2.2 Número de sessões 

 

A sessão é um grupo de interações que ocorrem no website em um 

determinado período. Uma única sessão pode conter várias exibições de página ou 

de tela, eventos, interações sociais e transações de comércio eletrônico.  

 

 

 

Gráfico 17: Sessões de acesso ao site 
Fonte: Google analytics(2015) 

 

Durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2014, ocorreram 311 

sessões no website da Anelli, e no mesmo período do ano de 2015 este número 

aumentou para 714. O que representa um aumento de 130% no número de visitas 

do website em relação ao ano de 2014. 

 

6.2.3.2.3 Número de usuários 

 

Número de usuários é o número de usuários que acessou o website no 

período estudado. 

 

 

Gráfico 18: Usuários visitantes do site 
Fonte: Google analytics(2015) 
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O número de usuários teve um aumento de 234 pessoas do ano de 2014 

para o ano de 2015 durante o período analisado. Este número representa um 

aumento de 82% no número de visitantes ao site. 

 

6.2.3.2.4 Visualizações de Pagina 

 

Visualizações de página é o número de páginas que o usuário visualizou 

durante a visita no website. Localização, história, e fale conosco são exemplos de 

página dentro de um website que podem ser visitadas pelos usuários. Ou seja, cada 

clique em uma dessas páginas é contabilizado para este indicador.  

 

 

Gráfico 19: Visualizações de página 
Fonte: Google analytics(2015) 

 

O número de visualizações de páginas em agosto, setembro e outubro de 

2014 era de 399 ao total, e no mesmo período de 2015 este número aumentou para 

2.274 páginas visitadas. Este resultado mostra que os usuários navegaram mais 

pelo novo website do que fizeram no mesmo período do ano de 2014. É possível 

notar que neste indicador, ocorreu um aumento de 470% em relação ao ano de 

2014. 

 

6.2.3.3 Páginas / Sessões 

 

Páginas por sessão é o número de páginas médio visitadas por usuário por 

sessão de acesso ao website. 
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Gráfico 20: Paginas/Sessão do site Anelli Modas 
Fonte: Google analytics(2015) 

 

Ocorreu um aumento de 148% no número de páginas médio acessado pelos 

usuários do website em comparação ao mesmo período de 2014. Analisando os 

resultados de número de páginas visitadas por usuário por sessão nos dois períodos 

estudados, fica visível que com o novo website os clientes estão navegando mais do 

que anteriormente, o que mostra que o conteúdo disponibilizado está mais atrativo e 

relevante comparado ao website anterior.  

 

6.2.3.4 Duração média da sessão 

 

Duração média da sessão é o tempo médio gasto por usuário, por acesso ao 

website.  

 

 

Gráfico 21: Duração média da sessão 
Fonte: Google analytics(2015) 

 

 

A duração média da sessão teve um aumento de 247% em relação ao 

mesmo período do ano anterior. Este dado expõe que os usuários passaram mais 
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tempo navegando no website. Este fato pode estar diretamente relacionado com a 

atratividade do website, bem como com o conteúdo relevante que ele possui.  

 

6.2.3.5 Taxa de Rejeição 

 

Taxa de rejeição é o percentual de sessões de uma única página (ou seja, 

sessões nas quais a pessoa saiu do seu site na página de entrada sem interagir com 

ela). Diversos fatores contribuem para uma alta taxa de rejeição. Por exemplo, os 

usuários podem sair do seu site na página de entrada se houver problemas de 

design ou dificuldade de uso. Opcionalmente, os usuários também podem sair do 

site depois de visualizar uma única página, caso eles tenham encontrado a 

informação desejada nela e não tenham interesse em acessar outras páginas. 

 

 

Gráfico 22: Taxa de rejeição 
Fonte: Google analytics(2015) 

 

É possível notar que a taxa de rejeição do website da Anelli Modas teve uma 

redução de 48% em relação ao mesmo período do ano anterior. Este indicador 

evidencia que o website ficou mais atraente, e que possui conteúdo relevante aos 

usuários.  
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7. ANÁLISES FINAIS 

7.1 PESQUISA DE SATISFAÇÃO AO CLIENTE 

 

 

 

Gráfico 23: Atendimento 
Fonte: Pesquisa de satisfação ao cliente(2015) 

 

Em comparação ao Piloto, dentro da pesquisa de satisfação ao cliente o 

índice de atendimento considerado ótimo e bom obteve um ligeiro aumento, dos 

95% de aprovação anteriores, no momento 97% dos clientes estão satisfeitos com o 

atendimento, contra 3% que optaram por não opinar. 

Levando em consideração os dados obtidos na pesquisa durante o período 

aplicado, o atendimento da Anelli Modas Pinheirinho satisfaz a necessidade dos 

clientes da empresa, e deve ser mantido desta maneira. Como não houveram 

resultados negativos sobre este quesito, recomenda-se que a empresa continue 

mantendo-o da mesma maneira. É importante ressaltar que para manter níveis altos 

de satisfação no atendimento dos clientes, os vendedores passem por treinamentos 

periódicos.  
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Gráfico 24: Qualidade 
Fonte: Pesquisa de satisfação ao cliente(2015) 

 

Dentro do gráfico referente a qualidade, é possível observar que os clientes 

da Anelli Modas estão satisfeitos com a qualidade das roupas da empresa. Os 

dados finais da pesquisa mostraram que atualmente 88% dos respondentes 

consideram os produtos vendidos “Ótimo” e “Bom”. Os clientes que consideram a 

qualidade dos produtos “Regular” são apenas 1%, e aqueles que não responderam 

somam 11% durante todo o período da pesquisa. 

Este resultado comprova que os produtos comercializados na empresa são 

realmente selecionados, como já havia sido comentado pela equipe interna da loja 

na pesquisa aplicada num primeiro momento da Assessoria.  

 

 

 



78 
 

 

Gráfico 25: Preço 
Fonte: Pesquisa de satisfação ao cliente(2015) 

 

Os clientes demonstraram através dos resultados da pesquisa estarem em 

sua maioria satisfeitos em relação aos preços adotados pela Anelli Modas. A 

porcentagem de pessoas que consideraram os preços “Ótimo” foram 46% do 

clientes e 30% consideram o preço “Bom”. Além disso, 11% dos entrevistados 

consideram o preço praticado “Ruim” e 14% dos respondentes da pesquisa não 

responderam a opinião sobre o preço dos produtos vendidos na Anelli Modas 

Pinheirinho.  

Quanto ao preço praticado pela empresa, na pesquisa ficou claro que apesar 

da maioria da clientela da empresa estar satisfeita, existe uma parcela de clientes 

que está insatisfeita com os valores dos produtos da Anelli. Este é um dado 

importante, e que deve ser levado em consideração pelos sócios-proprietários da 

empresa. Recomenda-se então, que seja realizada uma análise geral de todos os 

produtos da empresa, e do respectivo preço, para que seja apurado quais itens 

estão fora do preço praticado no mercado, e que podem ter o valor reajustado.  
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Gráfico 26: Website da Anelli Modas 
Fonte: Pesquisa de satisfação ao cliente(2015) 

 

O total de respondentes que conhecem o website da Anelli Modas é 17% 

dos entrevistados, e 79% ainda não conhecem. É importante ressaltar que durante o 

período de aplicação o piloto, apenas 13% dos respondentes da pesquisa de 

satisfação conheciam o website, e este número vem aumentando com o passar do 

tempo, o que indica que os clientes estão acessando mais o novo website da 

empresa. Além disso, 4% dos consumidores que responderam a pesquisa de 

satisfação, não responderam o questionamento sobre o conhecimento do website da 

empresa. 

Com isso foi notada a necessidade de promover esta nova ferramenta junto 

a clientela já existente, e com os novos clientes. 
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Gráfico 27: Bairro de residência 
Fonte: Pesquisa de satisfação ao cliente(2015) 

 
 

Em relação ao bairro onde residem os clientes da Anelli Modas Pinheirinho o 

gráfico demonstra que o público atendido pela empresa está localizado mais 

próximo a loja, os bairros mais citados pelos clientes são Pinheirinho, Tatuquara e 

Capão Raso. Também é possível perceber que o índice de pessoas que preferiram 

não citar o bairro onde residem totaliza 23% dos entrevistados. 

 

7.2 MÍDIA DIGITAL 

 

7.2.1 Página do Facebook 
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Imagem 14: Página Inicial do Facebook 
Fonte: Facebook(2015) 

 

 A página no Facebook foi criada no dia nove de setembro de 2015 com 

o intuito de divulgação de alguns produtos da Anelli Modas e também para firmar o 

relacionamento com os clientes. Após o lançamento do Piloto o número de curtidas 

da página se manteve em crescimento, depois de dois meses foi obtida a marca de 

294 curtidas. Dentro desse índice foram alcançadas de mais de 300 pessoas 

envolvidas nas publicações da loja.  

Abaixo serão mostradas algumas postagens que foram realizadas na página 

do facebook da Anelli Modas com o intuito de demonstrar o trabalho de divulgação 

realizado pela equipe de Assessoria. 
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Imagem 15: Postagem – Programa de Fidelidade Anelli Pinheirinho 
Fonte: Facebook(2015) 
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Imagem 16: Postagem – Look 
Fonte: Facebook(2015) 
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Imagem 17: Postagem – Mochilas de tecido 

Fonte: Facebook(2015) 
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 Imagem 18: Postagem – Tênis infantil 

Fonte: Facebook(2015) 
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Imagem 19: Postagem – Sapatênis masculino 
Fonte: Facebook(2015) 
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Imagem 20: Postagem – Site Anelli 

Fonte: Facebook(2015) 
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Imagem 21: Postagem – Fechamento da Loja 

Fonte: Facebook(2015) 
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Imagem 22: Postagem – Look 2 
Fonte: Facebook(2015) 
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Gráfico 28: Alcance das publicações 
Fonte: Página do Facebook(2015) 

 

O gráfico acima evidencia que os clientes se envolvem mais em atividades 

que possam demonstrar o valor do cliente para a Anelli Modas, os tópicos referentes 

ao Programa de Fidelização, Pesquisa de Satisfação e o convite para conhecer as 

novidades da loja envolveram de 245 a 292 pessoas. Isso significa que as 

postagens do Facebook da empresa Anelli Modas deve focar em promoções e 

ações que chamem a atenção para descontos e que demonstrem a importância do 

cliente para a loja. 

 

 

Gráfico 29: Fãs por faixa etária e sexo 
Fonte: Página do Facebook(2015) 
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Pode-se observar que as curtidas predominam de perfis femininos, 

chegando a 70% e os demais são do sexo masculino. As faixas etárias mais ativas 

são de 25 a 34 anos com 28%, 18 a 24 anos com 18% e 35 a 44 com 13%. As 

demais totalizam 10%. Esses dados demonstram quem é o público alvo a ser focado 

pela Anelli na mídia digital através do Facebook para obter melhor resposta e 

retorno financeiro. 
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 Gráfico 30: Curtidas, comentários e compartilhamentos 
Fonte: Página do Facebook(2015) 

 

Desde a criação da página é possível observar que o intuito de divulgar a 

loja está sendo positivo, o gráfico acima demonstra que os clientes tem interagido 

com a página da empresa através de compartilhamentos e curtidas nas publicações. 

O auge das publicações foram o Programa de Fidelização ao Cliente e o 

convite para conhecer as novidades da loja, isso demostra que o cliente aprecia a 

preocupação que a Anelli tem em fidelizar seus clientes. 
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Gráfico 31: Taxa de envolvimento 
Fonte: Página do Facebook(2015) 

 

A taxa de envolvimento das publicações se manteve em declínio, começou 

com 88% e 60% nas primeiras postagens promovendo a marca que antes era 

desconhecida no Facebook, e as demais obtiveram taxa de envolvimento entre 14% 

a 16%. É possível observar neste gráfico o que já foi constatado nos gráficos 

anteriores, que onde há divulgação da política de fidelidade e fotos com promoções, 

obteve maior retorno dos fãs da página. Esse tipo de ação demonstra que os 

clientes estão interessados em informações que lhe tragam algum tipo de benefício, 

de maneira que faça com que eles procurem a loja física para consumirem os 

produtos demonstrados. 
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Gráfico 32: Feedback negativo 
Fonte: Página do Facebook(2015) 

 

Neste período de lançamento da página no Facebook não houveram indícios 

de rejeição em relação a nenhuma publicação feita pela Anelli Modas, isso confirma 

as pesquisas de satisfação do cliente, onde eles afirmam que o atendimento, 

qualidade e preço ficam entre ótimo e bom. 

 

7.2.2 Website 

 

7.2.2.3 Número de sessões 

 

 

Gráfico 33: Sessões de acesso ao site 
Fonte: Google Analytics(2015) 
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Através do gráfico acima, é possível verificar que o com o novo website da 

Anelli Modas, o número de sessões aumentou para 1014 em relação ao mesmo 

período do ano de 2014 que possuía o website antigo. Este indicador demonstra que 

aumentou o número de visitas no website, e comprova que o novo website trouxe 

mais visibilidade para a empresa. 

 

7.2.2.4 Número de usuários 

 

 

Gráfico 34: Usuários do site 
Fonte: Google analytics(2015) 

 

O número de usuários que visitaram o site da Anelli Modas no período 

estudado totalizou 738 pessoas, o que equivale a um aumento de 76% em relação 

ao mesmo período do ano de 2014. Este dado demonstra que o novo website teve 

maior alcance de pessoas do que o anterior, trazendo maior divulgação para a Anelli 

Modas. 

 

7.2.2.5 Visualizações de página 

 

Gráfico 35: Visualizações de página 
Fonte: Google Analytics(2015) 
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O número de visualizações de página aumentou substancialmente em 

comparação com 2014, o que apresenta que os visitantes do website da Anelli 

Modas estão navegando mais pelo conteúdo do website. O aumento de um ano para 

o outro foi de 460%, que é uma porcentagem de crescimento alta para ser levada 

em consideração. 

 

7.2.2.6 Páginas/sessão 

 

 

Gráfico 36: Páginas/Sessão 
Fonte: Google analytics(2015) 

 

O número de páginas visitadas por sessão teve um aumento de 76% em 

confronto com o ano de 2014. Este parâmetro mostra que os usuários durante a 

visita no website estão navegando mais tempo pelo conteúdo disponibilizado. Este 

aumento pode ter acontecido devido ao conteúdo do website estar mais relevante e 

mais atrativo do que o conteúdo disponibilizado anteriormente no website antigo. 

 

7.2.2.7 Duração média da sessão 

 

 

Gráfico 37: Duração média da sessão 
Fonte: Google Analytics(2015) 
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Este indicador teve um aumento de 297% em relação ao mesmo período do 

ano de 2014. Assim como o indicador de páginas por sessão, ele também 

demonstra que o usuário está navegando mais no novo formato de website. 

 

7.2.2.8 Taxa de rejeição 

 

 

Gráfico 38: Taxa de rejeição 
Fonte: Google Analytics(2015) 

  

A taxa de rejeição do website sofreu uma redução de 51% em relação a 

2014, o que significa que o conteúdo do novo website está mais relevante para o 

usuário. 

 

 

 

7.3 PROGRAMA DE FIDELIDADE  

 

No período de 10 de setembro à 15 de novembro de 2015, 253 cartões 

fidelidade do novo programa foram distribuídos aos clientes da Anelli Modas 

Pinheirinho. Além disso, 325 adesivos foram dados no mesmo período. Este dado 

indica que houveram casos onde os clientes já retornaram a loja desde que 

ingressaram no Programa, e realizaram novas compras, por isso já possuem mais 

de um adesivo no cartão fidelidade.  

Estes resultados obtidos durante o pequeno período de tempo analisado 

demonstram que o Programa de Fidelidade está tendo uma ótima aceitação entre os 

clientes da loja. 
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Além disso, a imagem de divulgação do programa que foi postada no 

Facebook da empresa, teve um alcance de 299 pessoas impactadas até dia 15 de 

novembro de 2015, dado que é extremamente importante para a divulgação da 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

8. RECOMENDAÇÕES DA ASSESSORIA 

 

Após a implementação de ferramentas de marketing na empresa Anelli 

Modas Pinheirinho, e após a análise dos resultados destas ferramentas, a equipe de 

Assessoria percebeu a necessidade de deixar algumas recomendações para a 

Anelli. 

Recomenda-se à Anelli Modas a implantação na rotina da empresa a 

aplicação periódica da pesquisa de satisfação junto aos clientes da empresa, com o 

objetivo de avaliar os serviços prestados, e de traçar planos de ação para melhorias 

se necessário. 

Além disso, como tiveram alguns feedbacks negativos dos clientes quanto 

ao preço dos produtos comercializados na Anelli, a Assessoria recomenda que seja 

realizada uma revisão periódica dos itens da loja, com o objetivo de avaliar quais 

produtos podem ter o preço reajustado. A readequação de preços de alguns 

produtos, além de ser uma atividade fundamental para o varejo de vestuário, é 

também de extrema importância para o marketing, uma vez que quando os produtos 

tiverem redução no preço, é possível fazer uma grande divulgação, e com isso 

aumentar a visibilidade da loja com os clientes. 

A Assessoria enxerga que atualmente as empresas precisam começar a 

pensar em responsabilidade social, por isso, propõe a Anelli Pinheirinho, que inicie 

um projeto social, que irá de encontro com os valores da empresa. Dentro de tudo 

aquilo que foi descoberto como prioridade de melhoria na Anelli Modas, observou-se 

a necessidade de renovação de algumas roupas seminovas. Muitas peças que 

foram adquiridas a um grande período de tempo não foram vendidas e isso causou 

um grande estoque de roupas que não terão um retorno para a loja, apesar de 

estarem em perfeito estado de conservação elas não atendem as necessidades dos 

clientes.  

A equipe de Assessoria propõe que estes produtos que não tivessem tido 

aceitação pelos clientes sejam doados para instituições de caridade. Para isso será 

preciso realizar uma avaliação periódica das roupas seminovas, as quais não forem 

vendidas num prazo de seis meses e já estiverem em um preço baixo que não 

podem ser diminuídos, serão coletadas e doadas, abrindo espaço físico para novas 

aquisições, que melhorará o fluxo de compra dessas peças, buscando uma 

renovação constante do estoque. 
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Além da renovação periódica dos produtos, a Assessoria acredita que a 

contribuição da Anelli Modas em um novo projeto social irá trazer visibilidade 

positiva para a organização. 

Na mídia digital, a Assessoria aconselha a Anelli Modas a continuar 

atualizando frequentemente o website e a página do Facebook, com produtos e 

novidades da loja. É importante que a empresa utilize este novo canal de 

comunicação com os clientes, e explore todas as possibilidades que ele abre. A 

Assessoria também acredita que seria interessante a criação de um canal no 

Youtube para a loja, onde vídeos de que ensinam como usar determinadas peças de 

roupas fossem publicados. Estes vídeos poderiam ser ainda publicados no website e 

na página do Facebook da empresa. 

Na loja física da empresa, a Assessoria indica que assim que possível seja 

realizada a troca da placa principal da loja, para uma outra com layout mais 

moderno, e que chame mais a atenção do público que passa em frente ao 

estabelecimento, uma vez que a placa atual não é trocada a mais de 9 anos. 

Quanto ao planejamento estratégico da empresa, a assessoria identificou 

que a Anelli Modas não possui uma definição clara da missão, visão e valores da 

empresa, o que prejudica o sucesso do negócio. Portanto, é recomendado que seja 

realizada uma definição destes, para que os objetivos da empresa e o “como 

chegar” à eles sejam definidos claramente.  

Além disso, como sugestão para todas as unidades da loja, a Assessoria 

acredita que a compra em conjunto com todas as Lojas Anelli traria uma 

considerável economia de escala, e as lojas aumentariam consideravelmente o 

poder de barganha junto aos fornecedores. Esta é uma pratica que poderia trazer 

para a empresa uma enorme vantagem competitiva frente aos concorrentes que 

possuem apenas uma loja. 

 Ainda falando em todas as unidades da Anelli, na parte de marketing, seria 

interessante padronizar a logomarca, e a comunicação visual de todas as lojas. Isto 

é importante para que a marca “Anelli” seja mais conhecida para os clientes, e traga 

mais segurança na compra para eles. 
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9. CONCLUSÃO 

 

 

A partir das informações apresentadas neste Trabalho de Conclusão de 

Curso, com o objetivo de prestar Assessoria Organizacional à empresa Anelli 

Modas, foram identificadas diversas áreas deficitárias, através das entrevistas 

qualitativas exploratórias realizadas com os sócios-proprietários e com os 

colaboradores da empresa.  

Os principais problemas encontrados através das pesquisas foram à falta de 

investimentos em marketing, que resulta em pouca divulgação da empresa, a falta 

de informatização, que tem como consequência a gestão ineficiente dos estoques e 

da parte financeira e a carência de treinamentos externos aos funcionários e de 

feedbacks positivos, que podem ter como efeito a desmotivação dos colaboradores. 

Apesar da identificação de todos os pontos citados acima, em comum 

acordo entre equipe de Assessoria e os donos da organização, foi optado em 

trabalhar especificamente os problemas da área de marketing, que tem resultado 

diretamente na lembrança da marca pelos consumidores, e na participação de 

mercado da empresa. Além disso, também resultam na falta da angariação de 

potenciais clientes, que estão deixando de conhecer a empresa pela inexistência de 

investimentos na área.  

Após esta definição, com o objetivo de resolver a deficiência encontrada na 

área de marketing, a equipe de Assessoria propôs desenvolvimento de um projeto 

focado no estudo e na implementação de estratégias de promoção para a empresa 

Anelli Modas.  

Como projeto de melhoria na Anelli Modas, inicialmente a Assessoria aplicou 

uma pesquisa de satisfação junto aos clientes da empresa, com o objetivo de 

levantar qual a opinião dos clientes em relação a alguns aspectos importantes da 

Anelli. Além disso, visando melhorar a presença da Anelli Modas na mídia digital, a 

Assessoria criou uma página do Facebook da empresa, que possuía como principais 

postagens imagens de divulgação de produtos, novidades e promoções. 

Similarmente foi implantado um programa de fidelidade para os clientes da 

empresa, com o propósito de valorizar os clientes que são fiéis a Anelli Modas. 
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Além disso, foi produzido um novo website para a empresa, com um formato 

diferente do que estava sendo utilizado anteriormente, e com um layout mais atrativo 

aos clientes.  

Resultados financeiros não foram analisados neste trabalho, uma vez que as 

propostas de melhoria da Assessoria possuem resultado de médio a longo prazo, e 

poderão ser percebidas nas vendas apenas a partir de seis meses de aplicação.  

Além disso, deve-se levar em consideração que o Brasil está passando por 

uma crise econômica e o comércio está vivendo um tempo de incerteza e crueldade 

de um mercado em recessão. Fidelizar e conquistar clientes torna-se cada vez mais 

importante neste contexto. Ultimamente diversas empresas já tiveram seus 

resultados afetados, causando resultados negativos nos seus negócios, com isso as 

organizações adotam uma posição mais defensiva, repensando sua estratégia e 

cortando custos desnecessários, a primeira área a ser afetada é o marketing, 

envolvendo desde o orçamento em si até decisões maiores, como corte de pessoal. 

Isso acontece porque há uma visão de que o marketing é uma área de apoio, que 

traz resultados intangíveis e que gera uma grande quantidade de despesas. 

Algumas empresas podem ter razão sobre isso, pois dependendo de como o 

marketing trabalha e se posiciona afeta diretamente o negócio.  

Essa visão deve ser mudada, as empresas devem manter o relacionamento 

com o cliente, além de captar novos clientes, num momento de crise é essencial 

reter aqueles que já fazem parte da base de contatos, investir na comunicação pode 

ajudar a empresa a vender mais para os atuais clientes. 

Desta forma, atendendo os objetivos gerais e específicos deste Trabalho de 

Conclusão de Curso, com a identificação de uma deficiência na área de marketing 

da empresa Anelli Modas, com a implantação de um Plano de Marketing pela 

Assessoria, o marketing realizado pela Anelli Modas melhorou, e a empresa foi 

divulgada para inúmeros novos clientes, além de começar a fidelizar os clientes 

atuais. 

Como curiosidade, é importante ressaltar que apesar de não ter sido a área 

foco da Assessoria Organizacional prestada pelas graduandas da Esic, com o início 

deste Trabalho de Conclusão de curso, foi identificada a da falta de um sistema de 

gestão que integrasse o estoque com o check out da Anelli Modas o que 

impossibilitava uma gestão eficaz do estoque e que demandava muito tempo para o 

controle manual do mesmo. A partir disso, os sócios-proprietários notaram a 
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importância deste quesito e iniciaram a implantação um sistema de gestão na Anelli 

Modas Pinheirinho. Esta implantação se estendeu durante todo o período da 

Assessoria, e apesar de ainda estar no início, com alguns ajustes pendentes, já foi 

possível extrair relatórios muito relevantes para a gestão do negócio. Além disso, 

segundo depoimentos dos sócios-proprietários, esta melhoria não teria sido 

realizada se não tivesse sido identificada anteriormente pela equipe de Assessoria 

Organizacional.  
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ANEXOS 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SÓCIOS-PROPRIETÁRIOS 

 

Referente ao ambiente interno (geral): 

1. O que você considera como o diferencial da Anelli? 

2. Na sua visão, quais são as principais fraquezas (internas) da Anelli Modas? 

3. Quais são os pontos fortes (internos) da Anelli Modas? 

4. O que é necessário hoje para alavancar as vendas? 

5. Se você tivesse todos os recursos disponíveis o que mudaria/implantaria na 

sua empresa? 

6. Quais são as áreas que possuem mais problemas da sua empresa? 

7. Em sua opinião, qual o produto mais vendido na loja? 

8. Em sua opinião, a automação comercial é importante para a empresa? 

9. Existe algum serviço ao cliente que sua loja poderia implementar para 

aperfeiçoar o atendimento? 

Referente ao ambiente externo (geral): 

1. Quais são as ameaças (externas) da Anelli Modas? 

2. Quais são as oportunidades (externas)? – Economia, concorrência, 

3. Referente à localização da Anelli Modas, qual a sua opinião? 

4. Quem você considera o seu principal concorrente hoje? 

Referente ao Departamento Pessoal / Recursos Humanos: 

1. Em sua opinião, qual a importância de um plano de benefícios bem definidos 

dentro da sua empresa?  

2. Na sua empresa, existe plano de carreira para os funcionários? 

3. Em sua opinião, os seus funcionários estão motivados? Por quê? 

4. Você disponibiliza treinamento para seus funcionários? 

5. Existe avaliação de desempenho dentro da sua organização? Se sim, como 

funciona? 

6. Você acha que seus funcionários são capacitados para a função que eles 

estão exercendo? 

7. Como é feito o processo de seleção de funcionários? 
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Referente ao Marketing: 

1. Qual o público alvo da Anelli Modas? 

2. Quais são as estratégias de marketing/divulgação que vocês utilizam? 

3. Você acha que o layout presente hoje na Anelli Modas condiz com o 

segmento que ela está inserida e com o público alvo que ela atende? 

4. Referente ao layout existente hoje na Anelli Modas, o que você gostaria de 

mudar? 

Referente à área de compras: 

1. Na sua área de compras, existe algum ponto a melhorar? 

2. O que você considera bom na sua área de compras? 

Referente à gestão de estoques: 

1. Como é feita a gestão de estoques dentro da sua organização? 

2. O que poderia melhorar na gestão de estoques que é feita hoje na Anelli? 

Referente ao financeiro / contabilidade: 

1. Quais são hoje os relatórios financeiros/ contábeis que vocês possuem? 

2. Na sua opinião, o que deveria ser monitorado através de relatórios que ainda 

não é? 

3. O relatório fluxo de caixa é utilizado na Anelli Modas? 

4. Os relatórios balanço patrimonial, e DRE são utilizados na Anelli Modas? 

Referente ao histórico: 

1. Quais foram as maiores dificuldades encontradas nestes dez anos de 

empresa? 

2. O que é mais elogiado pelos clientes na Anelli? 

3. O que é mais criticado pelos clientes na Anelli? 
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ANEXO B) QUESTIONÁRIO APLICADO AOS COLABORADORES 

Referente aos dados pessoais: 

1. Qual a sua faixa etária? 

2. Qual a sua escolaridade? 

3. Quando você começou a trabalhar na Anelli? 

4. Você possui experiência na área de vendas? Se sim, quanto tempo? 

Referente ao ambiente interno: 

1. Em sua opinião, quais são os pontos fortes da Anelli? (O que a empresa tem 

de bom) 

2. Em sua opinião, quais são os pontos fracos da Anelli? (O que a empresa tem 

de ruim) 

3. Você tem alguma sugestão para a Anelli? Qual? 

Referente ao Departamento Pessoal / Recursos Humanos: 

1. Você já recebeu algum treinamento para realizar suas tarefas? 

2. O que mais te motiva? 

3. Você recebe algum feedback (retorno) do seu supervisor a referente ao seu 

trabalho? 

Referente à comercialização dos produtos: 

1. Em sua opinião, qual o produto mais vendido na Anelli Modas? 

2. Existe algum produto que você acha importante a Anelli comercializar que 

hoje ela não comercializa? 

3. Quanto à qualidade dos produtos comercializados, qual a sua opinião? 

  

Referente ás atividades do dia-a-dia: 

1. No seu dia-a-dia, você encontra alguma dificuldade na realização das 

atividades? 

2. O que você considera importante para realizar suas tarefas? 

Referente à equipe de trabalho: 
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1. Na Anelli, você se considera parte de uma equipe? 

2. Em sua opinião, todos os funcionários da Anelli são capacitados para 

desempenhar as funções que estão exercendo? 

3. Você possui um bom relacionamento com seus colegas de trabalho? 
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ANEXO C) PESQUISA DE SATISFAÇAO COM CLIENTES 
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ANEXO D) REGULAMENTO PROGRAMA DE FIDELIDADE  

 

Regulamento – Programa de fidelidade Anelli Modas 
 

1.1 O cartão de fidelidade Anelli Modas, é desenvolvido e administrado pela Anelli e Becker Ltda., 
situada na Av. Winston Churchill, 2281 – loja 3 – Pinheirinho – Curitiba-PR. 

1.2 Para participar do programa, o participante toma conhecimento deste regulamento, recebe seu 
cartão fidelidade e, a partir do momento em que o utilizar, estará aderindo às regras aqui descritas. 

2. DEFINIÇÕES 
2.1 O programa de relacionamento Anelli Modas concede a pessoas físicas a possibilidade de ganhar 

descontos nas compras na Anelli Modas na unidade Pinheirinho, através da concessão de um cartão fidelidade. 
2.2 O cartão de fidelidade Anelli Modas é um cartão pessoal e intransferível, de propriedade da 

Anelli Modas e de uso restrito, conforme as regras determinadas neste regulamento, podendo ser requisitado 
a qualquer momento pelo seu proprietário. Este cartão dá direito à participação no Programa de 
Relacionamento Anelli Modas. 

3. COMO ADERIR AO PROGRAMA CARTÃO FIDELIDADE ANELLI MODAS 
3.1 Poderão inscrever-se como titulares todas as pessoas físicas, maiores de 18 anos. 
3.2 É necessário adquirir produtos na Anelli Modas na unidade Pinheirinho para associar-se ao 

Programa de Relacionamento Anelli Modas. 
4. DA POLÍTICA DE FUNCIONAMENTO 
4.1 A cada compra igual ou acima de R$ 30,00 (Trinta reais), o cliente receberá um adesivo no cartão 

de fidelidade Anelli Modas.  
4.2 O cliente que juntar dez adesivos em seu cartão fidelidade no prazo de um ano, terá direito a um 

crédito de R$ 30,00 (trinta reais) em produtos da Anelli Modas Pinheirinho. Este valor é exclusivo para a troca 
por produtos, e não poderá ser resgatado em dinheiro. 

4.3 Quando efetuada a compra sem o cartão de fidelidade Anelli Modas, o cliente não receberá o 
adesivo referente à compra. 

4.4 A Anelli Modas unidade Pinheirinho se reserva o direito de encerrar o Programa de Fidelidade 
Anelli Modas a qualquer tempo, imotivadamente, bem como alterar, limitar, modificar ou adicionar regras, 
termos e condições, sem qualquer prévio aviso aos clientes. Em qualquer hipótese, não será devida nenhuma 
indenização ao cliente em decorrência do encerramento. 

4.5 Os valores concedidos aos clientes participantes após a conclusão das dez compras mínimas de 
R$ 30,00 (trinta reais) somente poderá ser trocado por mercadorias da loja Anelli Modas na unidade 
Pinheirinho. Em nenhum momento os valores poderão ser trocados por dinheiro ou gerarão qualquer tipo de 
indenização. Terminando o programa, todo e qualquer crédito de pontos do Programa de Fidelidade Anelli 
Modas perderá, automaticamente, a validade e não gerará qualquer tipo de indenização.  

4.6 O cartão fidelidade Anelli Modas tem validade de 12 meses a partir da data de emissão do 
mesmo. 

5. DO BENEFÍCIO 
5.1 A troca do benefício por produtos poderá ser feita somente na unidade Pinheirinho da Loja Anelli 

Modas, situada na Av. Winston Churchill, 2281 – loja 3 – Pinheirinho - Curitiba-PR 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1 O uso fraudulento do cartão, ou em desacordo com este regulamento, determinará o seu 

cancelamento no programa e a perda dos benefícios concedidos, independentemente da adoção das medidas 
legais cabíveis para o ressarcimento de todos e quaisquer danos sofridos. 

6.2 A perda ou roubo do cartão invalida os pontos já adquiridos, que não poderão ser transferidos 
para outro cartão. 

6.3 O cancelamento do cartão fidelidade, ainda que de forma motivada, não gerará ao cliente 
qualquer tipo de indenização, sendo certo que o cartão concedido constitui-se em mera liberdade. 

6.4 A Anelli Modas reserva-se o direito de descontinuar o cartão fidelidade, eliminando toda 
pontuação de seus clientes se os mesmos, ou em parte, forem adquiridos por meios fraudulentos. 

6.5 Os pontos não podem ser cedidos, trocados por dinheiro ou comercializados de qualquer forma. 
6.6 Os cartões são pessoais e intransferíveis, não negociáveis, e sem valor monetário. São de 

propriedade da Anelli Modas unidade Pinheirinho e representam somente um direito de troca do cliente, que 
deverá obedecer ao disposto neste regulamento. 



113 
 

6.7 Este regulamento poderá ser modificado a qualquer tempo, sem aviso prévio, a exclusivo critério 
da Anelli Modas. 

 


