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PREFÁCIO 

 

A proposta deste repositório de trabalhos fundamenta-se na importância de divulgação dos melhores 

trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos do Curso de Administração da FADEP. Essa iniciativa 

insere-se no movimento mundial de acesso aberto à produção científica. Este modelo de gestão para 

documentos eletrônicos proporciona maior visibilidade à produção intelectual das Instituições de 

Ensino Superior, disponibilizando para a sociedade o resultado de suas atividades de iniciação 

científica, pesquisa, empreendedorismo e inovação. Além disso, é aderente à linha mestre das 

Diretrizes Curriculares Nacionais, que visam a promoção do pensamento reflexivo, incentivando a 

pesquisa, promovendo a divulgação do conhecimento e sua aplicação na extensão. 

 

Objetivos do Projeto 

 

 Promover os melhores trabalhos desenvolvidos pelos acadêmicos do curso de 

Administração no corrente ano, fortalecendo o espírito da pesquisa e da iniciação científica;  

 

 Fomentar a produção intelectual e sua publicação gerando um legado do Curso à Instituição 

e à sociedade;  

 

 Facilitar o acesso à informação gratuita; 

 

 Utilizar o repositório como uma plataforma de armazenamento, preservação, 

gerenciamento, comunicação e informação, promovendo a criação, disseminação e 

utilização do conhecimento produzido pela comunidade acadêmica do Curso de 

Administração. 
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ANÁLISE DE GESTÃO DE SUPERMERCADO: UM ESTUDO VOLTADO AOS 

ESTOQUES. 

 

Danyella Aparecida Peixe1 

Felipe Santos Zini2 

Matheus Camozzato3 

Altevir Pivatto Junior4 

 

RESUMO: Este presente estudo teve como objetivo apresentar melhorias voltadas à Gestão de 

Estoque de um supermercado localizado em Palmas PR. A partir de um diagnóstico realizado 

internamente observou-se a importância de ter o controle do estoque, para evitar perdas, 

melhorar processos e ainda para facilitar operações internas. Foram levantadas várias 

informações através de entrevistas com a sócia gerente no decorrer do estudo feito do 

supermercado, informações as quais auxiliaram no andamento do projeto e apresentou à 

necessidade de uma Gestão de Estoques eficiente, o projeto propõe melhorias para que os 

resultados no estoque sejam ainda mais positivos, trazendo benefícios ao supermercado e 

auxiliando a mesma a estar ciente de todas as movimentações que são realizadas. Os resultados 

em formato de um plano de ação foram apresentados aos responsáveis para que pudessem 

entender e focar nos pontos que foram abordados, os resultados foram positivos e agradou a 

todos. 

 

Palavras Chave: Gestão. Estoque. Organização. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o crescimento dos concorrentes e chegada de novas redes de supermercado ao 

Município de Palmas é necessário se adequar também ao mercado, conforme relatou a sócia 

gerente mudanças são importantes, desde que não saiam da realidade da atual demanda 

pertencente ao Supermercado Zini do Lagoão. 

Para isso é necessário ter controle sobre seus processos internos, quando falamos do 

ramo de supermercado logo vem à cabeça o estoque que o mesmo necessita para um correto 

funcionamento. Mas não é suficiente apenas um estoque, é necessário uma gestão que tenha 

controle e acurácia sobre o mesmo, evitando perdas e otimizando seus processos.  

Após diagnóstico realizado no Supermercado Zini do Lagoão observaram-se falhas que 

podem ser melhoradas em sua gestão, principalmente quanto ao estoque. A empresa possui hoje 

um estoque próprio em suas estruturas, considerando a importância desse estoque para a mesma 

o problema que norteou a pesquisa foi voltado à gestão de estoque do supermercado, o qual os 

sócios não possuíam um controle exato do que possuíam, não fechando assim com dados 

disponíveis no sistema da empresa. Algumas atitudes que foram identificadas que influenciam 

essa discrepância de dados é a retirada de mercadorias do estoque para consumo próprio do 

supermercado, como os ingredientes usados na padaria e produtos que são consumidos de 

maneira geral na empresa. Também identificando que o mesmo não possui nenhuma das 

espécies de inventário, ou seja, deixa a desejar possíveis perdas que possam ocorrer ao longo 

dos meses. 
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2 Acadêmico do curso de Administração da FADEP - felipeezini@hotmail.com 
3 Acadêmico do curso de Administração da FADEP – matheus_camozzato@hotmail.com 
4 Docente do curso de Administração da FADEP - altevir.pivatto@fadep.edu.br 



 

Viana (2006) afirma que “em qualquer empresa, os estoques representam componentes 

extremamente significativos, seja sob aspectos econômicos financeiros ou operacionais 

críticos”. 

 Assim sendo, um plano de ações com medidas que visam aumentar sua acurácia e melhor 

o seu controle foi elaborado e apresentado. 

Define-se objetivos gerais e específicos: 

Objetivo geral: Melhorar a gestão de estoque do Supermercado, sugerindo medidas para 

aumentar a sua acurácia e melhorar o seu controle. 

Objetivos específicos: Verificar os pontos falhos e oportunidades de melhoria na gestão 

de estoque do supermercado; Buscar referencial teórico para solucionar os pontos falhos e 

aproveitar as oportunidades de melhoria; Definir plano de ação para melhoria da gestão de 

estoque; e Despertar nos sócios do supermercado a importância da implantação da gestão de 

estoque. 

No item 2 apresentamos a metodologia abordada durante o projeto. No item 3 

encontram-se a apresentação e a análise dos resultados obtidos durante o diagnóstico, 

juntamente com as sugestões de melhoria para cada problema abordado, a seguir a conclusão e 

o referencial teórico utilizado. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Thiollent (1998, p. 25-26), nos embasa sobre a metodologia e suas características: 
Trata-se de um método, ou de uma estratégia de pesquisa agregando vários métodos 

ou técnicas de pesquisa social, com os quais se estabelece uma estrutura coletiva, 

participativa e ativa ao nível da captação de informação. A metodologia das ciências 

sociais considera a pesquisa-ação como qualquer outro método. Isto quer dizer que ela 

a toma como objeto para analisar suas qualidades, potencialidades, limitações e 
distorções. A metodologia oferece subsídios de conhecimento geral para orientar a 

concepção da pesquisa-ação e controlar o seu uso.  

 

 Após identificação do objetivo geral que delineou o projeto, houve necessidade de uma 

metodologia a qual pudesse de certa forma, esclarecer todo o caminho o qual foi traçado para 

solução da problemática. Assim definindo critérios e formas para esse desenvolvimento, que 

oportunizara a empresa melhora e organização em seu processo de estoque geral. 

 

2.1 PLANO OU DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Sobre delineamento da pesquisa Gil (2007, p. 43) nos embasa sobre o mesmo:  
O delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua dimensão mais ampla, 

que envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise e interpretação de coleta 

de dados. Entre outros aspectos, o delineamento considera o ambiente em que são 

coletados os dados e as formas de controle das variáveis envolvidas.  

 

 A metodologia adotada foi uma pesquisa qualitativa porque segundo Bogdan & Biklen 

(2003), a definição de pesquisa qualitativa engloba cinco características básicas que identificam 

este tipo de estudo: ambiente natural, dados descritivos, preocupação com o processo, 

preocupação com o significado e processo de análise indutivo. 

 
2.1.1 Classificação da pesquisa quanto a seus objetivos 



 

Com a intenção de possuir maior intimidade com os dados que foram pesquisados na 

organização em questão, definiu-se como objetivo a pesquisa exploratória. Gil (2007, p. 41) 

esclarece o método como:  
Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de 

ideias ou a descoberta de instituições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, 

de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 

estudado.  

 

 Classificando a pesquisa como exploratória, atingir os objetivos não foi difícil. Pelo 

método ser flexível, o acesso às informações foi facilitado. 

 
2.1.2 Classificação da pesquisa quanto aos meios de investigação 

 Estudar uma organização e identificar suas falhas mostra resultados aos gestores que 

muitas vezes não está explícito. A presente pesquisa se classificou como um estudo de caso 

porque conforme Fonseca (2002, p. 33): 
Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir 
o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não pretende intervir 

sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe.  

 

 Dentro da empresa em questão, foi realizado um estudo do caso, baseando-se em um 

referencial teórico para que pudesse ser formulado o plano de ação, sugerindo melhorias à gestão 

de estoque do supermercado. 

 

2.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

Segundo Gil (1999) universo ou população é um conjunto caracterizado de elementos 

que possuem determinadas características; enquanto, a amostra é um subconjunto do universo 

já identificado ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as 

características desse universo ou população.  

O universo onde foi realizada a coleta de dados é o supermercado Zini do Lagoão, 

localizado em Palmas – PR. O trabalho englobou como universo o supermercado, o que definiu 

como amostra os dados e colaboradores que estavam envolvidos ao estoque geral do mesmo.  

 

2.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Marconi e Lakatos (2007, p. 167) explicam como que se caracteriza essa etapa do 

projeto, “etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos elaborados e das 

técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta dos dados previstos”. 

Conforme Lakatos e Marconi (2007), a observação direta intensiva consiste em fazer 

observação e entrevistas com os envolvidos. 

Observação para Lakatos e Marconi (2007, p. 88): 
A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 

os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar.   

 

Entrevista segundo Lakatos e Marconi (2007, p. 88) 
A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a 

coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social. 



 

 

Em contato com a gerente foi realizado uma observação do estoque geral, anotações de 

dados que foram feitas pelos colaboradores através de planilhas distribuídas impressas para cada 

colaborador e análise do comportamento de todos os colaboradores que nele estavam 

envolvidos, e também uma entrevista com a mesma, para que fossem esclarecidos todos os 

detalhes. 

Segundo Gil (2002, p.44) “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Durante e 

depois das observações que foram realizadas no supermercado, houve a necessidade de 

embasamento teórico, que trouxesse as soluções para os problemas que eram enfrentados 

naquele momento no supermercado. 

A principal observação de dados do estoque geral foi quanto as retiradas que eram feitas 

do estoque geral e não passadas pelo sistema na hora retirada dos itens. Além dessas observações 

foram realizadas entrevistas com a gerente e com os dois colaboradores que fazem parte da 

equipe pertencente ao estoque. 

 

3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Em 1985 foi fundada a empresa Supermercado Vitozini Ltda., que começou como uma 

mercearia no bairro Lagoão em Palmas - PR, os sócios proprietários eram José Antônio Zini e 

Vitorio Zini. Com o passar dos anos, em 1994 houve mudança de sócios, saindo Vitorio Zini e 

entrando Clarice Fátima Santos. Em 1999 a empresa construiu uma nova estrutura, um barracão 

para fazer sua nova loja, que foi nomeado o Supermercado Zini do Lagoão. 

Em seus aspectos gerais a empresa hoje está registrada como Clarice Fátima Santos 

Ltda., sendo o seu nome fantasia Supermercado Zini do Lagoão. Atuando no comércio varejista, 

o supermercado conta uma equipe de 14 colaboradores distribuídos nas funções. Seus principais 

produtos são os itens que compõem a cesta básica, sendo: arroz, feijão e carnes.  

Após estudo e diagnóstico realizado em toda estrutura do Supermercado Zini do Lagoão 

observaram-se falhas em seus processos rotineiros que podem ser melhoradas em sua gestão, 

principalmente que se refere a estoque e gestão do mesmo, sendo um dos principais setores que 

a move.  

Conforme Viana (2000, p. 130). 
“A gestão de estoques é um conjunto de atividades que visa atender as necessidades 

de material da organização, com o máximo de eficiência e menor custo, por meio da 

maior rotatividade possível, tendo como objetivo principal a busca constante do 

equilíbrio entre nível de estoque ideal e redução dos custos gerais de estoque”. 
 

Dias (2010) define os objetivos da gestão de estoque como:  
“A gestão de estoques visa elevar o controle de custos e melhorar a qualidade dos 

produtos guardados na empresa. As teorias sobre o tema normalmente ressaltam a 

seguinte premissa: é possível definir uma quantidade ótima de estoque de cada 

componente e dos produtos da empresa, entretanto, só é possível defini-la a partir da 

previsão da demanda de consumo do produto.” 
 

A empresa possui hoje um estoque próprio em suas estruturas, considerando a 

importância desse estoque para a empresa o problema que norteou a pesquisa foi voltado à 

gestão de estoque do supermercado, o qual os sócios não possuíam um controle exato do que 

tem, não fechando assim com dados disponíveis no sistema da empresa. Algumas atitudes que 

foram identificadas que influenciam essa discrepância de dados é a retirada de mercadorias do 

estoque para consumo próprio do supermercado, como os ingredientes usados na padaria e 

produtos que são consumidos de maneira geral na empresa. Também identificando que o mesmo 



 

não possui nenhuma das espécies de inventário, ou seja, deixa a desejar possíveis perdas que 

possam ocorrer ao longo dos meses. 

Segundo Chiavenato (2005, p. 85): “O que não se pode medir não se pode administrar. 

Um índice é o quociente resultante de uma equação.” Por isso a importância de fazer a gestão 

do estoque disponível no supermercado.  

Viana (2006) afirma que “em qualquer empresa, os estoques representam componentes 

extremamente significativos, seja sob aspectos econômicos financeiros ou operacionais 

críticos”. 

Após o diagnóstico feito no supermercado, foi realizada a coleta de dados com as pessoas 

envolvidas com o estoque do supermercado, a seguir encontram-se pontos que devem ser 

implementados no supermercado para a melhor da sua gestão e acurácia.   

 

3.1 ENTRADAS  

 

3.1.1 Validade dos produtos 

 

 No supermercado um ponto fraco identificado na entrada das mercadorias, é a validade 

dos produtos, onde muitas vezes o prazo é curto e acaba gerando transtorno com os fornecedores 

para efetuar as trocas necessárias. Santos (2001, p.26) explica a importância do setor que faz o 

controle e conferência no recebimento das mercadorias: 
“Recebimento é a execução, pelo setor específico, de um conjunto de operações que 

envolvem a identificação do material recebido, o confronto do documento fiscal com 

o pedido, a inspeção qualitativa e quantitativa do material e a aceitação do mesmo”. 

 

Plano de ação: Atualmente o supermercado possui uma pessoa responsável pelo setor de 

compras, a qual ficará encarregada de comprar produtos em menor quantidade quando 

solicitados para os fornecedores, e exigir nos pedidos que esses produtos sejam entregues com 

um mínimo de validade, analisando qual o item que chega com validade curta e qual o prazo de 

fornecimento, para assim garantir que nenhum item tem o seu mínimo de validade quando 

chegar ao supermercado. Cada item possui um prazo de validade diferente, sendo individual de 

cada mercadoria, para haver uma melhor precisão é necessário que seja criado regras para 

recebimento dessas mercadorias. A porcentagem de aceitação dos itens é proporcional ao prazo 

estimado nas embalagens: 
 

Prazo de validade Mínimo de porcentagem quanto ao 

prazo de validade das mercadorias  

Até 01 semana 98% 

Até 01 mês 95% 

De 02 á 03 meses 90% 

De 03 á 06 meses 85% 

De 06 á 12 meses 80% 

Acima de 12 meses 78% 
Tabela 1: Porcentagem para aceitação dos itens. 

Fonte: Elaboração dos acadêmicos. 

 

3.1.2 Divergência de preços  

Outro ponto fraco identificado na entrada dos materiais é a frequência da divergência 

entre os preços que são comprados e o preço da nota fiscal na entrega. Como por exemplo, o 

vendedor vendeu algo que estaria na promoção a 0,74 R$ a unidade e no ato da compra esse 

mesmo produto foi entregue a 0,99 R$ a unidade.  

Conforme Costa (2002, p. 83)  



 

“O recebimento é uma rotina de grande importância para gestão dos estoques, pois 

verifica o cumprimento do acordo firmado entre a área de compras e o fornecedor”. 

 

Plano de ação: O responsável pelo estoque que acompanha a entrega fica encarregado 

por fazer as conferências como já é feito, mas com a presença dos entregadores no ato entrega, 

para isso é necessário que seja repassado cópia dos pedidos que foram feitos para os 

fornecedores, caso os valores estejam divergentes as mercadorias não deverão ser aceitas sem 

alteração necessária.  

 

3.1.3 Operar com um único depósito no sistema de informação 

Como principal ponto fraco identificado na coleta de dados, existe a falha na entrada dos 

materiais, que é a centralização de mercadorias em um único estoque no sistema de informação, 

mercadorias que chegam na maioria das situações o itens são alocados no estoque geral, mas 

ocorre também de algumas mercadorias que tem índices saída baixo ou que possuem um curto 

prazo de validade, irem direto para a gôndola de comercialização. Outra falha é o registro dessas 

mercadorias, onde é somente dado entrada no sistema e não identificado à localização dessa 

mercadoria dentro da estrutura física do supermercado.  

Peixoto e Pinheiro (2017. p. 48) explicam a fase de recebimento de mercadorias: 
“O recebimento de matérias é a fase inicial do processo de estocagem. Faz-se uma 

conferência dos materiais em relação à nota fiscal e em relação ao pedido. Não 

havendo divergência, o material é encaminhado para estocagem, e é feito o 

crossdocking (Crossdocking é um processo de distribuição onde a mercadoria recebida 

é redirecionada sem uma armazenagem prévia) e unitização de cargas.” 

 

Plano de ação: Sugere-se a utilização de múltiplos depósitos, o que o sistema atual já 

disponibiliza. O responsável pelo estoque e recebimento de mercadorias ficaria encarregado por 

fazer todos os registros, conferir preços, quantidades, qualidade, validade, embalagem, e depois 

disso dar entrada em todos os itens pelo estoque geral, mesmo aqueles itens que vão direto para 

as prateleiras, já com a aba de múltiplos depósitos criada do sistema, os itens que são transferidos 

do estoque geral dariam saída do mesmo, ou seja, dariam entrada para o setor que foi transferido, 

como por exemplo, farinha que é usada na fabricação do pão caseiro. 

 

Número Nomenclatura do depósito Utilização 

01 Depósito geral É o depósito utilizado para recebimento de 

mercadorias, e ficará alocado no mesmo os itens 

recebidos. 

02 Depósito padaria Nesta área serão transferidas mercadorias 

solicitadas pela responsável da padaria para 

utilização. 

03 Depósito açougue Neste local estarão cadastrados itens que chegam 

direto ao açougue, como por exemplo, cortes 

inteiros de carnes, e também a transferência de 

itens solicitados ao depósito geral. 

04 Proprietários Nesta aba estarão todos os itens que são retirados 

pelos proprietários para consumo próprio. 

05 Área de vendas Neste local estarão todos os itens que os clientes 

têm acesso, itens alocados em prateleiras para 

venda. 
Tabela 2: Nomenclatura de múltiplos depósitos. 

Fonte: Elaboração dos acadêmicos. 
 



 

3.2 PROCESSO 

 

3.2.1 Itens em falta na prateleira 

No processo estão inclusas todas as mudanças e transformações que acontecem com 

mercadoria/estrutura do supermercado, nessa etapa observou-se a falta de alguns itens nas 

prateleiras, itens que foram retirados pelos clientes e não foram repostos. Conforme Kulicheski 

(2012, p. 30):  
“A principal perda do varejista com as rupturas é a venda, e consequentemente, a 

fidelização do consumidor. A falta do produto vai permitir que o cliente saia da loja e 

procure um concorrente que irá oferecer uma nova experiência de compra”. 

 

Plano de ação: Nesta questão é possível utilizar da mão de obra já disponível, onde o 

funcionário que é responsável pela reposição de mercadorias deverá fazer esse 

acompanhamento, através da utilização da metodologia Kanban, que conforme o LeanBlog 

(2008) é:  
“O Kanban é uma sinalização visual, geralmente em envelopes de vinil ou formato 

retangular para indicar quando há necessidade de reposição ou produção de algum 

produto específico”. 

 

Para utilização desse método será necessário demarcar em cada local, por item uma 

faixa, na cor vermelha, a qual demarcará a quantidade mínima que deverá ter naquele local, 

passando assim dessa demarcação é necessário reposição de itens, ou até mesmo a compra de 

mercadorias. 

 

3.2.2 Falta de controle na movimentação de itens 

Também durante o processo, observou-se que não há uma precisão correta com os itens 

que são utilizados em outras localidades do supermercado além do estoque geral. Não há 

controle dessa movimentação e não controle de previsão quanto utilização de todos os itens que 

foram pegos para produção. 

Jardim (2014, p. 26) explica como funciona o processamento de materiais e a 

importância movimentação dos produtos que há em estoque até locais onde eles são 

transformados. 
 “Estoque de produção/processo é o estoque criado entre a produção ou processamento 

e o transporte para o próximo destino, subdivide-se em produtos em processo e 

produtos acabados. O primeiro é composto por materiais que estão sendo processados 

ao longo dos diversos setores que compõem o processo produtivo da empresa. Já o 

segundo são os produtos já acabados e prontos para a comercialização. Institui o 

estágio final do processo produtivo, pois já passaram por todas as fases (matéria-prima 

e material em processamento)”.  

 

Plano de ação: Para solucionar esse problema já foi proposto a criação dos múltiplos 

depósitos, mas sendo necessário a impressão de relatórios os quais deverão deixar expostos 

todas as movimentações realizadas semanalmente, como por exemplo, se 10 quilos de farinha 

foram para a panificadora, esse controle permitirá analisar se essa quantidade realmente foi 

usada para fabricação de itens ou dada outro fim. Mas para isso é necessário permitir que o 

sistema tenha uma espécie de bloqueio, se a matéria-prima não for dada entrada no estoque da 

padaria por exemplo, não será possível a criação de códigos de barras para itens fabricados com 

a mesma. Isso servirá tanto para itens fabricados internamente, quanto para itens que são 

comprados congelados.  

 

3.3 SAÍDAS 

 

3.3.1 Divergência de preço 



 

Quanto à saída de mercadorias, o problema identificado foi a divergência no preço do 

produto, divergência entre o preço de prateleira com preço que é registrada na saída da 

mercadoria no caixa. 

Segundo o código 31 e 35 do Código de Defesa do Consumidor (CDC): 
“É expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) informa que 

o fornecedor de produtos deve assegurar informações corretas, claras e precisas sobre 

os seus preços e, em caso de recusa no cumprimento à oferta, apresentação ou 

publicidade, o consumidor poderá exigir o seu cumprimento forçado”. 

 

Plano de ação: Deixar etiqueta por item e marca já com o código do produto, deixando 

o preço unitário e descrição da mercadoria bem declarada e de fácil visualização, com cores que 

destaquem a mesma. Como a imagem a seguir: 

 
Figura 1: Modelo de etiqueta. 

Fonte: Disponível em < https://www.programanex.com.br/blog/3-dicas-para-o-uso-eficiente-de-etiquetas-de-

produtos-no-comercio > 

 

 Além de etiquetas bem visíveis e dispostas aos clientes, é necessário que haja um 

cronograma de troca de etiquetas nas prateleiras. Como o supermercado já tem definido os dias 

em que são feitas as promoções semanais, as etiquetas precisam ser trocadas com a mesma 

frequência. Define-se como regra que ao fazer a troca de preços de itens, os mesmo deverão ser 

repassados ao repositor, que fará a retirada das etiquetas anteriores entregando ao estoquista, 

para assim receber e repor as mesmas dos locais de onde foram retiradas, com preços 

atualizados, evitando assim falhas do tipo. Se foram retiradas 12 (doze) etiquetas das prateleiras, 

lhe serão entregues 12 etiquetas novas para substituição.  

 

3.4 INVENTÁRIOS 

Conforme Donizetti (2017, p. 998) “O vocábulo inventário significa ato de relacionar, 

registrar, catalogar, enumerar”.  

Atualmente o supermercado não possui nenhum método de contagem de estoques, esse 

controle é feito na maneira do “achismo”, mas nada concreto. Não há como garantir que o que 

há disponível fisicamente no estoque fecha exatamente com dados registrados no sistema. O que 

se propõe nesta etapa é realização de inventários que possam garantir que a mercadoria que deu 

entrada está em conformidade com quantidades disponíveis.  

 

3.4.1 Inventário Cíclico 

Pra uma melhor acurácia de itens disponíveis propõe-se a utilização o inventário cíclico, 

o que pode ser realizado de forma setorizada, como por exemplo: setor de bebidas, congelados, 

entre outros. Castiglioni (2010, p. 79) define o inventario cíclico como: 
“A execução do inventario em períodos de tempo definidos para grupos de itens 

escolhidos de forma aleatória, de modo que, ao final de certo período, todos os tipos 

de itens estocados seja inventariado”. 

 

Ao trabalhar com os inventários, o supermercado adotará precisão nas quantidades de 

produtos em todos os locais e mais comprometimento por parte dos colaboradores envolvidos 

em todos os processos. A redução do desperdício é o principal ponto quanto às perdas que há 

no supermercado, levando em consideração itens que estão registrados no sistema, mas sem um 



 

controle adequado é consumido dentro das estruturas físicas do mesmo, seja para produção de 

itens ou para consumo direto.  

 

3.5 PADRONIZAÇÃO DE PROCESOS POR SETOR  

No supermercado há processos específicos para cada setor, cada um com suas 

características. “As empresas são grandes coleções de processos” (Gonçalves, 2000). A seguir 

estão os processos: 

 

3.5.1 Área do depósito 

 
 

 
Figura 2: Processo da área de depósito. 

Fonte: Elaboração dos acadêmicos. 

 

Principais Orientações: Fazer a rotatividade certa dos itens que já estão no estoque para 

não deixar produtos vencerem, como regra a alocação dos produtos que estão chegando atrás do 

que já havia no estoque, ou seja, itens que chegam antes têm saída antes. 

 

3.5.2 Área de açougue  

 

 

 
Figura 3: Processo da área do açougue. 

Fonte: Elaboração dos acadêmicos. 

 

 Dentro do processo da área do açougue, há a etapa de desossa dos ossos, os quais 

possuem um descarte, que é o sitio do proprietário: 
 

 
Figura 4: Processo de descarte dos resíduos do açougue. 
Fonte: Elaboração dos acadêmicos. 
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Principais Orientações: Ter sempre um controle das compras de carnes para não deixar 

muitos dias estocados na câmara fria, assim evitando perdas, e controlando os itens do expositor 

com o que há disponível em câmara fria.  
 

3.5.3  Área da padaria  

 

 
 

Figura 5: Processo da área da padaria. 

Fonte: Elaboração dos acadêmicos. 

 

Principais Orientações: Produção diária exposição bem visível para o cliente, e para itens 

que não são feito diariamente, mas produzidos no supermercado a regra é deixar chegar num 

estoque mínimo de 02 unidades para haver nova produção. Caso haja produção e tenha algum 

item com validade inferior, deixar essa mercadoria exposta a frente das demais.  

 

3.5.4  Área de vendas 
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Figura 6: Processo da área de vendas 

Fonte: Elaboração dos acadêmicos. 

 

Principais Orientações: Produtos bem expostos, com quantidades consideráveis, 

controlar o sistema para não ter falta de produtos nas gôndolas, grande cuidado com as datas de 

validades, manter gôndolas sempre limpas. 

   

3.5 IMPLANTAÇÃO DOS 5’S 

 “Consciência por si só não basta. Para mudar, o homem precisa da vontade” (GOMES, 

1998).  

Segundo Lapa (1998), os cinco “s” são definidos conforme definição abaixo: 

1. SEIRI – Senso de utilização, arrumação, organização, seleção; 

2. SEITON – Senso de ordenação, sistematização, classificação; 

3. SEISO – Senso de limpeza, zelo; 

4. SEIKETSU – Senso de asseio, higiene, saúde, integridade; e, 

5. SHITSUKE – Senso de autodisciplina, educação, compromisso. 

 

Com a implantação da metodologia dos 5’s no supermercado, espera-se mais 

comprometimento dos colaboradores. É necessário entender como a metodologia funciona e 

como aplica-la. A implantação trará mais organização no que se refere à gestão de estoques e 

transferência de materiais de um local para outro. É fundamental conscientizar os colaboradores 

para que se tenha um processo com mais comprometimento e eficiência. Reestruturar uma 

organização começando pelos seus recursos humanos é extremamente importante, muitas vezes 

esses “defeitos” não estão visíveis, mas impactam diretamente do rendimento e resultado dos 

processos realizados.  

O principal objetivo com a implantação dessa metodologia é maximizar os resultados, 

elevando e mantendo um padrão único de atendimento e qualidade dos produtos/serviços que o 

supermercado possui, para assim haver o atingimento do objeto geral o que é: Melhorar a gestão 

de estoque do Supermercado, sugerindo medidas para aumentar a sua acurácia e melhorar o seu 

controle.  

 

3.5.1 Senso da Utilização 
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 Conforme o site Sobre Administração (2010), o senso da utilização:  
“Significa utilizar materiais, ferramentas, equipamentos, dados, etc. com equilíbrio e 

bom senso. Onde é realizado o descarte ou realocação de tudo aquilo considerado 

dispensável para realização das atividades. Os resultados da aplicação do Senso de 

Utilização são imediatamente evidenciados.”  

 

3.5.3 Senso da Organização  

O senso da organização pode ser interpretado de maneiras diferentes, mas segundo o site 

Sobre Administração (2010): 
“O senso de organização pode ser interpretado como a importância de se ter todas as 
coisas disponíveis de maneira que possam ser acessadas e utilizadas imediatamente. 

Para isto devem-se fixar padrões e utilizar algumas ferramentas bem simples como 

painéis, etiquetas, estantes, etc. Tudo deve estar bem próximo do local de uso e cada 

objeto deve ter seu local específico.” 

 

3.5.4 Senso da Limpeza 

Visualizado de várias maneiras, o senso limpeza tem grande importância na implantação, 

sendo definido conforme o site Sobre Administração (2010) como: 
“Este senso define a importância de eliminar a sujeira, resíduos ou mesmo objetos 
estranhos ou desnecessários ao ambiente. Trata-se de manter o asseio do piso, 

armários, gavetas, estantes, etc. O senso de limpeza pode ir além do aspecto físico, 

abrangendo também o relacionamento pessoal onde se preserva um ambiente de 

trabalho onde impere a transparência, honestidade, franqueza e o respeito.” 

 

3.5.5 Senso de Padronização 

Ainda no site Sobre Administração (2010), há a tradução do senso de padronização, 

sendo: 
“O senso de padronização é traduzido na fixação de padrões de cores, formas, 

iluminação, localização, placas, etc. Como abrange também o conceito de saúde, é 

importante que sejam verificados o estado dos banheiros, refeitórios, salas de trabalho, 

etc. afim de que sejam identificados problemas que afetam a saúde dos colaboradores 

como os problemas ergonômicos, de iluminação, ventilação, etc. Este senso tem como 

principal finalidade manter os 3 primeiros S’ (seleção, ordenação e limpeza) de forma 

que eles não se percam.” 

 

3.5.6 Senso da Autodisciplina 

Após a aplicação dos demais sensos, entra a autodisciplina não menos importante que as 

demais, o site Sobre Administração (2010) a define: 
“É definida pelo cumprimento e comprometimento pessoal para com as etapas 

anteriores. Este senso é composto pelos padrões éticos e morais de cada indivíduo. 

Esta etapa estará sendo de fato executada quando os indivíduos passam a fazer o que 

precisa ser feito mesmo quando não há a vigilância geralmente feita pela chefia ou 

quando estendem estes conceitos para a vida pessoal demonstrando seu total 

envolvimento.”  

 

3.6 Plano de Ação 

 

Para elaboração do plano de ação para o supermercado foi utilizada metodologia 5W2H, 

que segundo Oliveira (1995, p.93), a ferramenta é: 

 

“Uma forma convencional de estruturar os elementos básicos 

necessários à implantação de algum projeto, com o intuito de permitir a 

rápida visualização e identificação desses elementos”. 

 

 



 

 
Tabela 3: Plano de Ação 5W2H. 

Fonte: Elaboração dos acadêmicos. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A gestão de estoque permite que uma empresa tenha um melhor controle e acurácia do 

seu estoque, podendo mensurá-lo com mais precisão. O presente projeto buscou identificar e 

mostrar que é possível ter uma gestão eficaz, que promova melhorias em seus processos, sem 

que haja percas. Para que fosse possível ofertar essas melhorias foram buscados referenciais os 

quais expõem que a forma como estavam sendo executadas as tarefas não eram as mais 

adequadas, assim propondo novos métodos.  

 Ao aplicar o a metodologia 5’S, conferir pedidos com notas fiscais, receber itens com 

validades dentro dos prazos estabelecidos, utilizar múltiplos depósitos no sistema, fazer o uso 

de relatórios semanais, usar o bloqueio de código de barras sem dar entrada de matéria prima, 

utilização do método Kanban, método de troca de etiquetas, e o feitio de inventários, o 

Supermercado terá resultados positivos quanto as suas falhas nos processos, assim otimizando 

a gestão em todos os setores. 

 Levando em conta que o presente projeto não se finda neste artigo, as sugestões para 

serem aplicadas dependem de gestão do supermercado, mas tornam-se totalmente viáveis para 

a empresa, porque a mesma irá utilizar de mão de obra e matéria prima já disponível em seu 

estabelecimento, com um baixíssimo custo será possível implantar métodos que trazem o 

controle e acurácia que são necessários.  

 Para os acadêmicos envolvidos no presente projeto, a experiência de diagnóstico em uma 

empresa real, que possui problemas os quais devem ser resolvidos integrando o saber entre 

escola-empresa. Por fim restam os agradecimentos a empresa que dispôs sua estrutura para que 

o presente fosse realizado, a instituição, e ao Professor Orientador Altevir Pivatto Junior que se 

dispôs a direcionar a equipe para que o projeto fosse elaborado com sucesso.  

 Findamos o presente com o atingimento total dos objetivos geral e específicos que 

haviam sido propostos durante o projeto  
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ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA AUMENTAR AS VENDAS VIA E-

COMMERCE EM UMA DISTRIBUIDORA DE HARDWARES ELETRÔNICOS, 

LOCALIZADA NO SUDOESTE DO PARANÁ. 
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RESUMO: Com as modificações e atualizações do mercado atual, o desenvolvimento das 

mídias digitais vem crescendo junto com a competitividade dos mercados, a utilização do 

website e do e-commerce vem evoluindo constantemente a cada ano, junto com o número 

dos clientes consumidores deste mercado online, por sua facilidade, comodidade e rapidez. 

A utilização deste novo mercado vem trazendo benefícios para as empresas que buscam uma 

maior carteira e fidelização de clientes e a alavancagem das vendas. Na atualidade a 

ferramenta e-commerce, os aplicativos de web sites e WhatsApp, são necessários para as 

empresas que buscam se manter competitivas e atualizadas ao mercado. Diante deste 

progresso, buscou-se através de um estudo de caso realizado na empresa Bondetech situada 

na cidade de Pato Branco analisar os perfis dos clientes, os métodos de compras e recompras 

a fim de criar estratégias de marketing para desenvolver possíveis oportunidades de 

melhorias da área comercial.  

PALAVRAS CHAVES: E-commerce. Estratégias de Marketing. Método de Compra e 

Recompra. Perfis dos Compradores. 

1. INTRODUÇÃO  

Nos dias atuais as empresas estão utilizando muito da internet para a 

comercialização de seus produtos, assim mostrando sua loja virtual e física, com o objetivo 

de gerar maior retorno ao seu empreendimento e aumentar o número de vendas de seus 

produtos. 

A pesquisa foi realizada na Empresa Bondetech situada em Pato Branco, no 

Sudoeste do Paraná, onde tem sua sede desde 2013 e atua no ramo de distribuição atacadista 

de hardwares eletrônicos. Conta com representantes no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 

do Sul, além de atender seus clientes pela plataforma online, disponível através do site da 

empresa. 

 Com base no diagnóstico realizado na empresa, foi possível descobrir os problemas 

causados, estes seriam a dificuldade da venda através do e-commerce que representava 

pouquíssimo de seus faturamentos. 

Segundo Pinheiro (2008), o e-commerce também chamado de comércio eletrônico, 

é uma maneira de compra e venda online, na qual os clientes que estão conectados podem 

acessar uma loja virtual e adquirir muitas variedades de serviços ou produtos que estão 

disponíveis na rede, também informam o endereço e condições de pagamentos no ato da 

compra. 

Em diagnóstico executado, a ação de marketing é para aumentar as vendas via e-

commerce de uma distribuidora de hardwares eletrônicos localizada no Sudoeste do Paraná.  

_________________ 
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Os números representados pelas vendas feitas através do e-commerce são 

baixíssimos, representando apenas 25% e os outros 75% exercidos pelas representações que 

são a maior parte das vendas feitas pela Bondetech. Tem como ponto negativo, a maior parte 

da venda por representantes comerciais, como o alto custo empregatício, além de oferecer 

porcentagem de comissão de vendas, ou seja, o lucro da distribuidora se torna pouco pelo 

alto custo causado pelas representações. O e-commerce tem como objetivo a facilidade do 

método de compra e recompra, possui um baixo custo, tem disponibilidade de maior acesso 

aos mix de produtos e são acessíveis a qualquer momento, oferecendo maior abrangência de 

informações. 

Segundo Monteiro (2005), o Brasil é considerado com 50% de responsabilidade das 

transações e-commerce na América Latina, e possui um crescimento de 800.000 domínios 

“br” e 80.000 com domínios “.com”. 

O e-commerce tornou uma estratégia de mercado, onde é feito a venda e a compra 

de produtos com maior facilidade de acesso, dando a oportunidade de maior clientela com 

menor custo e sem precisar ir até a loja física. 

Diante disso, foram feitas estratégias de marketing para as soluções dos problemas. 

Primeiramente com o entendimento de compra feito pelos consumidores/clientes, de forma 

a entender quais eram suas preferências no ato da compra, foi analisado o perfil desses 

compradores, como eles se encaixam no mercado, assim podendo atingir o perfil de maneira 

adequada. 

Para a finalização foram feitas estratégias adotadas para cada perfil, assim 

conseguindo fidelizar o cliente através do seu perfil, por  ter o conhecimento do que o cliente 

busca na hora da compra, esses fatos serão explicados no decorrer deste artigo. 

Através do estudo realizado empresas de hardwares eletrônicos situadas no Sudoeste 

do Paraná poderão utilizar desse material feito, para obter maior análise, como também outros 

acadêmicos, que poderão se beneficiar deste artigo para entender os perfis dos consumidores, 

métodos de compras, preferências, instruções e estratégias aplicadas a cada um deles, assim 

aproveitando para possíveis estudos futuros nesta área, e consequentemente descobrindo 

novos perfis de consumidores. 

2. METODOLOGIA ADOTADA 

Para ser realizado esse artigo foram foi feitos estudos para desenvolver as metodologias a 

serem utilizadas, dando credibilidade nas informações obtidas e desta forma dando um norte 

na direção a ser tomada.   

Segundo Flores (apud CALADO; FERREIRA, 2004, p.3), “considera que os 

documentos são fontes de dados brutos para o investigador e a sua análise implica 

um conjunto de transformações, operações e verificações realizadas a partir dos 

mesmos com a finalidade de se lhes ser atribuído um significado relevante em 

relação a um problema de investigação. ” 

De acordo com Gil (1999) conceitua como pesquisa exploratória o que dá foco 

principal ao desenvolvimento, o esclarecimento e a modificação de conceito e informação, 

contudo sendo possível usar deste material para estudos posteriores, através das tabulações 

feitas, considerando os problemas mais importantes. 

Segundo Marconi & Lakatos (1996), o objetivo da pesquisa descritiva é demonstrar 

através de informações adquiridas o agrupamento de dados coletados, de forma breve, clara 

e de fácil entendimento. Esse trabalho atinge uma maior importância quando o número de 

dados é grande, e por meio da construção de gráficos, tabelas, cálculos de medidas e 



 

indicadores representam de forma real as informações incluídas no desenvolvimento dos 

dados.  

A pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas presentes nas atividades 

das instituições, organizações, grupos ou atores sociais. Está empenhada na 

elaboração de diagnósticos, identificação de problemas e busca de soluções. 

Respondem a uma demanda formulada por “clientes, atores sociais ou 

instituições”. (Thiollent, 2009, p.36). 

De acordo com Malhotra (2001) na pesquisa quantitativa, o propósito principal é o 

processo de estatística, que representa como objetivo o tamanho da amostra e sua 

composição. A amostra deve ser bem definida para que as respostas dos problemas não sejam 

interpretadas como um todo, ou seja, se isso acontecer pode ocorrer problemas por meio de 

utilizar a mesma solução para todos os problemas. 

Para Vergara (2000), a pesquisa bibliográfica é importantíssima para o 

engrandecimento de conteúdo já formado, completo e desenvolvido por autores de livros ou 

de artigos científicos, principalmente aquelas informações de base sobre o assunto tratado no 

contexto diretamente ou indiretamente, ligado ao assunto que está sendo tratado. Se torna 

vantajoso essa pesquisa por ela oferecer a análise de qualquer tipo de pesquisa, porém por 

outro lado não consegue ser algo verdadeiro para todos os autores. 

Segundo Cervo & Bervian (2002, p. 48), o questionário “[...] refere-se a um meio 

de obter respostas às questões por uma fórmula que o próprio informante 

preenche”. Ele pode conter perguntas abertas e/ou fechadas. As abertas 

possibilitam respostas mais ricas e variadas e as fechadas maior facilidade na 

tabulação e análise dos dados.  
 

De acordo com Malhotra (2001), a amostragem não-probabilística da importância 

para ao que pesquisador acredita e não na possibilidade de seleção dos elementos amostrais. 

O pesquisador pode ser autoritário e decidir quais serão os componentes a serem incluídos 

na amostra. As amostras não-probabilísticas não permitem uma avaliação com finalidade de 

exatidão nos resultados amostrais, porém oferecem suposição de características da 

população. As estatísticas que são obtidas não são planejadas de forma igual para toda a 

população, porque não é possível determinar a escolha do fundamento em particular para o 

enquadramento da amostra para todos. 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso é definido pela pesquisa aprofundada e 

trabalhosa diante dos acontecimentos de investigação, assim permitindo um imenso e 

minucioso conhecimento da realidade e dos fatos pesquisados. 

“Um estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos” (YIN, 2001 p. 33). 
Para Vegara (1997) O universo de estudo faz parte de um conjunto de elementos 

que possuem aspectos que serão utilizados para instrumento de amostra ou estudo amostral, 

é considerado como um autocontrole de representatividade. 

Segundo Gil (1999), as entrevistas podem ser identificadas como: informais, 

focalizadas, por pautas e formalizadas. Na pesquisa realizada, deu - se como fator principal 

a pesquisa informal que tem como objetivo a coleta de dados feitos por intermédio de 

conversas básicas, e não por formulários estruturados, nela é abordadas realidades e visões 

dos problemas identificados de forma pouco conhecida pelo autor. 



 

A pesquisa de campo foi realizada em forma de questionários individuais por meio 

de redes sociais e contato físico, essa pesquisa foi aplicada em lojas físicas localizadas no 

Sudoeste do Paraná, no ramo de hardwares eletrônicos, foi entrevistado a pessoa responsável 

do setor de compra, e pelos Formulários Google foram feitas as tabulações desta pesquisa. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Este projeto tem como principal objetivo propor estratégias de marketing para 

aumentar as vendas via e-commerce, de uma distribuidora de hardwares eletrônicos no 

Sudoeste do Paraná. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Entender os processos de compra dos clientes da distribuidora. 

 Traçar os perfis dos compradores. 

 Propor um plano de marketing para cada perfil. 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

4.1 MISSÃO, VISÃO E VALORES  

MISSÃO: Ser a maior distribuidora de suprimentos de informática da região sul do 

Brasil. 

VALORES: Ser, fazer e crescer por todos aqueles que confiam na Distribuidora 

Bondetech é o que à movimenta incansavelmente. 

4.2 ATIVIDADES DA BONDETECH 

Atuam com periféricos, hardwares, suprimentos para impressão, linha gamer, 

Joysticks, mouses, teclados, headset, cabos, adaptadores, elétricos, nobreaks, estabilizadores, 

filtros de linha, lâmpadas LED, fontes, carregadores, acessórios para celulares, toner, 

eletrônicos em geral, possuindo mais de 1000 produtos no seu portfólio. Sendo seus 

principais produtos vendidos de novembro:  

 Cabo usb/v8 (micro usb) 1mt - solid cb11 - pmcell - branco. 

 Cabo usb/iphone (lightning 8p) 1mt - solid cb11 - pmcell - branco. 

 Carregador de tomada speedy 898 hc12 - pmcell. 

5. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

Foi feito uma visita na Bondetech, na qual a Coordenadora Financeira apresentou 

informações e bases empresariais. Houve a aplicação de um diagnóstico, e através deste, 

foram feitas análises de todas as áreas da empresa. Após estudos, verificou-se que a maior 

dificuldade, é na área do Marketing, e notou-se a necessidade e melhorias no processo do e-

commerce, pois tem retorno baixo com vendas, e pouca divulgação dos produtos. 

Através de análises, descobriu-se que 75% das vendas feitas é através do 

representante comercial, e 25% através do e-commerce. Percebeu-se também, que quem faz 

as compras nas empresas, são os responsáveis pelo setor de compras. Na entrevista com a 

Coordenadora Financeira, identificou-se o percentual de vendas através de uma de 

ferramenta que a Bondetech utiliza para análise de seus faturamentos. Esta ferramenta 



 

apresenta gráficos e demonstra o percentual anual do retorno pelos dois canais de vendas. 

Estes dados foram apresentados na primeira entrevista, mas não foram disponibilizados, pois 

é um conteúdo restrito da Bondetech.  

Para entender o processo de compra dos clientes da Bondetech foram feitas 

entrevistas informais, assim entendendo a realidade da empresa. Na entrevista questionou-se 

quais eram os principais atributos levados em consideração na hora da compra, o que faz o 

comprador concluir o pedido, na hora da compra de produtos de alta concorrência, onde o 

preço, prazo e o tempo de entrega eram próximos, e qual seria o modelo ideal de representante 

para atendê-los.  

As respostas foram próximas, os atributos levados em consideração eram a 

qualidade, confiabilidade na entrega e o atendimento. Para concluir o pedido, os fatores 

considerados eram preço, confiabilidade no produto, e prazo de entrega, na hora da compra, 

o preço, prazo e o tempo de entrega eram próximos, através da afinidade com o vendedor e 

confiança já existente da empresa. Para os entrevistados, o modelo ideal de representante tem 

como características ser comunicativo, trazer novidades, cumprir com o combinado e ter os 

produtos disponíveis. 

Através destes resultados, notou-se a necessidade de buscar mais informações sobre os 

métodos de compra e recompra dos clientes. Inicialmente optou-se por aplicar uma pesquisa 

quantitativa, pois este método é conclusivo e tem como objetivo mensurar um problema e 

entender a dimensão dele. 

A pesquisa foi desenvolvida no Formulários Google, e aplicada com os responsáveis 

pela compra de cada estabelecimento, houve a divisão de dois questionários. 

O primeiro, para entender quais os métodos mais utilizados pelos compradores na 

hora da recompra de produtos, os quais já tenham testado, e que os consumidores aprovaram 

as características. Está parte contou com a seguinte descrição para entendimento dos 

entrevistados: Buscou-se informações quantitativas a respeito dos métodos e satisfação do 

atendimento, e das ferramentas utilizadas por compradores de produtos eletrônicos na 

recompra.  

A pesquisa teve aceitação de todos os dez entrevistados, na qual responderam às 

perguntas de acordo com a realidade de sua empresa. Os resultados obtidos estão 

apresentados abaixo em forma de gráficos. 

O critério levado em consideração da pesquisa aplicada foram as somas do “utilizo 

normalmente” com o “sempre utilizo”, essas ferramentas valiosas utilizadas no dia a dia dos 

clientes identifica a importância dos procedimentos que são mais utilizados pelos clientes, e 

também qual o método que as empresas disponibilizam para os seus clientes ter o acesso na 

hora da compra e por esse motivo nem sempre fazem a utilização do qual tem mais afinidade, 

mas sim o qual está acessível. Desta maneira é através de gráficos que será exibido a 

relevância dos resultados. 

 

 

 



 

 

Gráfico 01 - Método de compra pelas televendas. 

Fonte: Questionário aplicado. 

Resultado desse questionamento foi que 60% dos entrevistados “nunca utilizo” ou 

“utilizo raramente”, esse método na sua rotina de recompras, 30% “utilizo normalmente”, ou 

seja, a utilização é rotineira, e apenas 10% utiliza todos os dias a televenda para realizar suas 

recompras.  

A primeira pergunta realizada no questionário foi sobre o método de recompra 

através de televendas, é uma alternativa que a Distribuidora Bondetech não tem até o 

momento e estão em fase de análises para uma possível implantação para atender seus 

clientes. 

 

Gráfico 02 - Método de compra pelo WhatsApp. 

Fonte: Questionário aplicado. 

O resultado da utilização do WhatsApp para a recompra é positivo. 70% dos 

entrevistados “utilizo normalmente” ou “sempre utilizo”, e nenhuma resposta com “nunca 

utilizo” ou “quase nunca utilizo”. Significa que todas as empresas estão dando essa 

alternativa para seus clientes, porém a grande maioria utiliza-se no dia a dia.  

WhatsApp está cada vez mais presente no lado comercial, principalmente com a 

vinda do WhatsApp Business, que traz várias ferramentas para facilitar e agilizar o 

atendimento ao cliente.  

A plataforma traz como pontos positivos o baixo custo, já que o programa é grátis, 

e também a possibilidade de criação de linha de transmissão que são mensagens 

compartilhadas em grupo de clientes específicos, essas mensagens agrupadas são criadas com 

opção de selecionar quais pessoas farão participação daquele determinado assunto, por 

exemplo, transmissão para clientes mulheres, mas chegando ao destinatário como mensagem 

particular, além disso essa ferramenta permite mais de uma linha de transmissão.  

Os representantes da Bondetech utilizam essa ferramenta para encurtar os caminhos 

com seus clientes, esclarecer dúvidas, e até mesmo concluir pedidos. 



 

 

Gráfico 03 - Método de compra pelo site da Bondetech. 

Fonte: Questionário aplicado. 

O resultado mais expressivo do questionário foi o de recompra pelo site da 

distribuidora, o qual a soma de “utilizo normalmente” e “sempre utilizo”, totalizando 90% 

da escolha. O grupo considerou que é a ferramenta mais usada pelos compradores, e a que 

está presente no cotidiano das empresas. 

O site é uma ferramenta completa para atender os clientes, nele contém o cadastro 

de todo o mix de produtos da empresa, especificações, características, ilustração dos produtos 

com fotos e vídeos, contém quantidade disponível em estoque, calcula o tempo de entrega, e 

inúmeros outros fatores. A empresa tem um site em pleno funcionamento, com o estoque e 

valores em dia, mas pouco utilizado. 

 

 

Gráfico 04 - Método de compra pelo Skype. 

Fonte: Questionário aplicado. 

O resultado do método de recompra via Skype, foi que 70% dos entrevistados 

responderam entre “utilizo raramente”, “quase nunca utilizo” e “nunca utilizo”, e os 30% 

restantes optaram por a alternativa, “sempre utilizo” a ferramenta nas suas negociações. 

Em entrevistas informais os compradores das empresas, relataram que com a vinda 

do WhatsApp para o lado empresarial, o Skype foi perdendo espaço no cotidiano, alegam 

que a ferramenta não tem a mesma agilidade que a sua concorrente, entretanto alguns 

entrevistados alegam que usam o Skype por oferecer uma maior formalidade e segurança.  

 



 

  

Gráfico 05 - Método de compra pelo e-mail. 

Fonte: Questionário aplicado. 

Sobre o e-mail, os resultados foram de 20% dos entrevistados usam normalmente a 

ferramenta, outros 20% estão entre “nunca utilizo” e “quase nunca utilizo”, e com 60% sendo 

maioria das respostas ficou a opção utilizam raramente essa opção. 

As maiorias dos entrevistados relataram que, só utilizam o e-mail quando a empresa 

não tem outra opção para atender o cliente, e expuseram o ponto positivo sobre a formalidade 

que o e-mail trás. 

 

 

Gráfico 06 - Método de compra pelo representante. 

Fonte: Questionário aplicado. 

Através de análises sobre a opção de recompra por representante, nenhum dos 

entrevistados relatou tanto o, “nunca utilizo”, ou “quase nunca utilizo”, 50 % dos 

entrevistados marcaram como “utilizo raramente”, e a soma dos demais entrevistados 

totalizou os 50% restantes, nas opções de “utilizo normalmente” e “sempre utilizo”. 

Em diagnóstico realizado na Bondetech, foi comprovado que os representantes 

detêm 75% do total das vendas realizadas, esse é o ponto forte para as vendas. O contato com 

cliente é a principal justificativa, já que mensalmente é realizadas visitas até os clientes, os 

representantes já sabem o comportamento de seus clientes, os períodos de compras, entre 

outros fatores, que fazem ter os clientes sempre com as compras ativas. 



 

 

Gráfico 07 - Método de compra pela loja física. 

 Fonte: Questionário aplicado. 

Sobre o método da loja física, as respostas se concentram em “utilizo raramente” 

com 80% dos entrevistados escolhendo esta alternativa, 10% em “nunca utilizo” e os outros 

10% optaram por “sempre utilizo”. Pode ser concluído que 90% dos entrevistados não têm o 

hábito de recompras nas lojas físicas de seus fornecedores. 

 

 

Gráfico 08 - Método de compra pelo aplicativo de celular da empresa. 

Fonte: Questionário aplicado. 

 

Sobre as recompras via aplicativo de celular que a empresa disponibiliza para seus 

clientes, apenas 20% dos entrevistados utilizam esse recurso no cotidiano, 40% não tem 

nenhum hábito do uso, optaram pela a alternativa “nunca utilizo”, e os outros 40% restantes 

praticamente não tem o costume da utilização desse recurso assim escolhendo as opções 

“quase nunca utilizo”, e “utilizo raramente”, pode ser concluído que 80% dos entrevistados 

não utilizam normalmente esse recurso, na sua rotina de recompras.  

A segunda etapa do questionário foi aplicada para entender o método de recompra 

preferível e os métodos que eles teriam menos afinidade. A primeira parte contou com a 

seguinte descrição para entendimento dos entrevistados: Sobre a qualidade do atendimento 

ou de funcionalidade dos métodos de suas recompras, responda a seguinte pergunta: 

 

 

Tabela 1 – Segunda parte questionário. 



 

 
 Fonte: pesquisa formulada pelo Formulários Google. 

Os resultados obtidos estão apresentados abaixo: 

Tabela 2 – Resultados do questionário sobre preferências de compras.  

 
Fonte: Formulários Google da pesquisa realizada 08/2019. 

Tabela 3 – Resultados do questionário sobre preferências de compras.  

 
Fonte: Formulários Google da pesquisa realizada 08/2019. 

Tabela 4 – Resultados do questionário sobre preferências de compras.  

 
Fonte: Formulários Google da pesquisa realizada 08/2019. 

 

Tabela 5 – Resultados do questionário sobre preferências de compras.  



 

 
Fonte: Formulários Google da pesquisa realizada 08/2019. 

Após aplicação do segundo questionário, foi desenvolvida a análise e somatória das 

respostas obtidas. Na qual evidenciou os métodos de recompra preferíveis pelos 

compradores.  

O método da somatória foi elaborado pelo grupo, e realizado da seguinte forma: Em 

primeiro lugar 8 pontos, segundo lugar 7 pontos, terceiro lugar 6 pontos, e assim 

sucessivamente, chegando ao último lugar 1 ponto. 

Tabela 6 – Resultado das somatórias de respostas, segunda parte do questionário. 

 
Fonte: Formulários Google da pesquisa realizada 08/2019. 

Os resultados obtidos foram site em primeiro lugar, com 68 pontos. Hoje, a criação de 

um site para a empresa gera muita credibilidade, uma empresa sem presença digital, perde 

espaço para os concorrentes.  

Em segundo lugar, WhatsApp com 54 pontos. Como o WhatsApp é um aplicativo 

voltado para troca de mensagens, é uma rede social muito mais prática e pessoal, a maioria 

das pessoas utilizam esta plataforma com o intuito de receber informações mais rápidas. 

Evidentemente a internet já é parte do cotidiano das pessoas.  

O método do representante em terceiro lugar com 53 pontos. A importância de tê-lo na 

empresa é primordial, é importante que o perfil esteja de acordo com a empresa, ter 

conhecimento do mercado e experiência na área para facilitar a introdução dos produtos que 

irá vender. 

Através destas análises, descobriu-se que os compradores são diferentes. Por conta 

disso, traçou-se o perfil de cada comprador, sendo o perfil um focado com 40%, perfil dois 

neutro com 60%, e o perfil três pula-pula com 10%.  

O comprador focado é considerado aquele decisivo, convincente e emocional. Neutro, 

o comprador passivo, porém leva em consideração apelo à integridade. Já o pula-pula, é 

movido pelo que oferece maior vantagem, como preço, descontos, prazos, ele considera 

oportunidades de compras que geram rentabilidade a ele.  

Com base nos processos de compras e perfis de compradores, foram elaboradas 

estratégias de marketing para cada perfil, direcionando-os para o site. 

  

 

Site da empresa 68 19%

WhatsApp 54 15%

Representante 53 15%

Televendas 47 13%

E-mail 45 13%

Loja Física 37 10%

Skype 29 8%

Aplicativo da empresa 27 8%

Total 360 100%

Somatòria respostas das preferências de uso das opções 



 

6. PERFIL DOS COMPRADORES 

No diagnóstico realizado, percebeu-se que cada cliente possui um perfil e uma 

necessidade de atendimento na hora da compra a ser conquistado. Por este motivo, o 

atendimento precisa ser feito de acordo com cada característica pessoal do cliente.  

Nesta pesquisa foram descobertos três tipos de consumidores da Bondetech que são 

eles: o perfil focado, neutro e pula-pula. Para obter o sucesso foram feitas estratégias para 

conquistar os três perfis, formas de abordagem, propagandas específicas, entre outros. 

Conforme as pesquisas os dados dos resultados de cada perfil foram estes: 

Tabela 7 – Resultado de somatória da análise dos perfis. 

 
Fonte: Formulários Google da pesquisa realizada 08/2019. 

A metodologia adotada para identificação de cada perfil como fator mais importante 

na questão de método de recompra foi: “sempre utilizo” e “utilizo normalmente” sendo de 1 

a 2 considerado como focado, de 3 a 4 considerado como neutro, e de 5 a 8 considerado como 

pula-pula. 

Os entrevistados 3,4, e 9, foram considerados como focado porque no resultado da 

pesquisa do questionário constatou se que eles escolheram entre uma a duas alternativas de 

métodos de recompra no seu uso rotineiro. 

 As entrevistas 1,2,5,6,7 e 10 foram considerados como neutros, e os seus resultados 

da pesquisa foi entre 3 a 4 alternativas para fazer a recompra.  

Já o entrevistado 8 selecionou dentre 5 a 8 alternativas, sendo que usa todos ou quase 

todos os recursos disponíveis e que ele é um cliente que migra para outros locais, o qual 

oferece maior vantagem.   

Foi criado esses três perfis, por demonstrar através de pesquisas três características de 

perfis diferentes, e os nomes foram escolhidos para melhor identificação de cada perfil, sendo 

focado como o cliente decidido, como o próprio nome já diz, ele já está decidido do que 

precisa comprar na hora do atendimento.  

Escolhido como neutro ou objetivo porque é um cliente sem iniciativa, sente-se 

indiferente em muitos aspectos. Já o nome pula-pula, por ser um cliente que “pula” de um 

lugar para outro, o qual oferecer a entrega mais rápida, o preço melhor, o frete grátis, o maior 

desconto.  

6.1 RESULTADOS DAS SOMATÓRIAS DE CADA PERFIL 

O resultado das somatórias foi realizado primeiramente pela identificação das 

entrevistas, o que cada entrevistado respondeu, após isso foi feito a análise desse método, 

que era qual método mais utilizado, e qual o método de preferência, os dois obtiveram a 

mesma colocação.  

As tabelas são importantes para identificação de preferência de compra dos clientes da 

Bondetech em relação ao método de site, WhatsApp e representante, identificando eles por 

perfis, sendo: perfil focado, perfil neutro e perfil pula-pula. 



 

Tabela 8 – Resultados de preferências por perfil do Site. 

 
Fonte: Formulários Google da pesquisa realizada 08/2019. 

Dos três perfis definidos como focado, mais de 66% escolheram a opção do site 

como o seu método de recompra preferível. E os outros 33% não optaram por o site como 

preferível. 

Já dos seis perfis estabelecidos como neutro, 83% optaram como preferível o método 

do site, 50% responderam que é o seu método de compra preferido, 16% optaram por ser a 

sua segunda opção, e como a terceira opção outros 16% optaram. 

Sobre o pula-pula, apenas um foi identificado com esse perfil, e optou como a terceira 

opção para ele o site nas suas recompras.  

Tabela 9 – Resultados de preferências por perfil do WhatsApp 

 
Fonte: Formulários Google da pesquisa realizada 08/2019. 

Dos três perfis definidos como focado, 100% escolheram a opção do WhatsApp, 

como um dos seus métodos preferíveis de recompra. Sendo que 33% optou por ser o método 

preferível, e os de 66% optaram pela terceira opção.  

Já dos seis perfis estabelecidos como neutro, 66% optaram como preferível o método 

do WhatsApp, 33% responderam que é o seu segundo método de compra preferido, e os 

outros 33% optaram por sua terceira opção. 

E o pula-pula, ele não optou por o WhatsApp entre os principais métodos preferíveis.  

Tabela 10 – Resultados de preferências por perfil do Representante. 

 
Fonte: Formulários Google da pesquisa realizada 08/2019. 

Dos três perfis definidos como focado, mais de 66% escolheram a opção do site como 

o seu método de recompra preferível. E os outros 33% não optaram por o site como preferível. 

E 66% dos neutros optaram como preferível o método do representante, 33% 

responderam que é o seu segundo método de compra preferido, e os outros 33% optaram por 

sua terceira opção. 

E o pula-pula, ele não optou por o WhatsApp entre os principais métodos preferíveis.  

 

 



 

6.2 PERFIL FOCADO OU DECIDIDO 

O comprador focado é considerado aquele decisivo, convincente e emocional, ele 

evita riscos na hora da compra, evita mudança de representante e de empresa, valoriza a 

pontualidade, tanto na entrega dos produtos, como na pontualidade de pagamento e prazos. 

Solicita sempre a garantia dos produtos, e procura comprar sempre de um fornecedor, ou até 

mesmo um site em que possa confiar 100%, sendo na maioria das vezes, os mesmos.  

O focado avalia o preço, mas também está disposto a pagar mais pela qualidade e 

confiabilidade, determina a necessidade de compra junto com o fornecedor e equipe, 

acompanha os pedidos, conferir item por item para ter certeza que está tudo certo, e avalia as 

mercadorias, ele também mantém o padrão de qualidade, pois é isto que mantém o cliente, 

pois para o focado, o preço nem sempre será importante. 

6.3 PERFIL NEUTRO OU OBJETIVO 

Pessoa com este perfil tem forte apelo à integridade profissional, não enrola o 

vendedor, não fica tentando ganhar tempo para fazer jogo emocional para obter concessões, 

como no caso do pula-pula, não faz leilão de preços nem informa preço de um fornecedor 

para outro.  

O comprador neutro, ou também chamado de passivo, apresenta um alto grau de 

indiferença quanto à experiência anterior, é aquele que compra de vários fornecedores, lojas 

e sites, não se importa se ocorre demora na entrega, pois para ele é indiferente, o que importa 

é se o produto é bom. Este perfil avalia todas as situações que envolvem a compra de um 

produto, ele experimenta o produto ou serviço, mas não repara na em questão de preço, 

depende muito a importância.  

São clientes parcialmente satisfeitos, isto é, recomendam a empresa, mas com 

ressalvo, portanto não podem ser considerados leais à marca, pois o perfil neutro tende a não 

ser fiel a um só fornecedor, isso quer dizer que ele pode facilmente comprar de um 

concorrente, caso entendam que há melhores ofertas e condições mais atrativas disponíveis. 

6.4 PERFIL PULA-PULA OU NEGOCIADOR 

O comprador pula-pula é aquele cliente que sempre procura por vantagens nos 

produtos que ele quer possuir, irá comprar do fornecedor que oferecer o melhor desconto, o 

melhor preço, a melhor entrega, ao pensar em comprar algum produto ele sempre procura 

por promoções e descontos, e quem oferece a melhor proposta em fazer negócio com a 

empresa, pois ele quer economizar, e ganhar muito lucro com isso, é bem insistente por levar 

vantagem, deseja sentir que está ganhando uma vantagem extra na hora da compra.  

Este é um dos perfis mais difíceis para os vendedores, ele resiste até onde pode para 

decidir e efetivar a compra, para poder ter tempo em pesquisa preços, faz leilão com os 

fornecedores, omite informações para obter concessões, faz o possível e quase o impossível 

para dificultar o papel do vendedor, para poder levar vantagem na hora da compra. Não se 

importa se o fornecedor está fazendo um bom negócio para si ou não, visão dele é: eu ganho 

e você vende, o que é importante para ele é sempre levar vantagem na hora da compra. 

7. INSTRUÇÕES PARA ATENDER CADA PERFIL 

Para atender os perfis, não há uma forma única de como agir com cada um. Mas 

podem-se mapear algumas ações que facilitam no atendimento.  

Na tabela abaixo, mostra que cada perfil tem suas preferências e não devem ser 

tratados de forma igual para impacta-los.   



 

Tabela 11 – Tabela dos Perfis

 
Fonte: Desenvolvida pelos autores. 10/2019. 

Através dos fatores analisados na tabela, criou-se instruções de como atender cada 

perfil. 

7.1 INSTRUÇÕES PARA ATENDER O FOCADO 

O cliente focado é considerado como o cliente resolvido, não quer saber em se 

preocupar com problema na hora da compra, ele já sabe o que quer e já tem conhecimento 

do produto que precisa, além de já ter ido à concorrência para analisar as condições, ele já 

está determinado a fechar o negócio, mas pode desistir se achar que o vendedor está burlando 

o sistema.  

O vendedor deve escutar mais, e falar só o necessário, deixar que o cliente tome a 

decisão para a finalização da compra, sem que o comprador o acelere, fazer a descrição do 

produto de maneira objetiva e curta, além de utilizar uma linguagem técnica apresentando 

especificações que o cliente ainda não conhece, e demonstrar o produto de maneira ativa. 

Frases a serem utilizadas: 

 “Imagine você desfrutando de todas as qualidades que esse produto oferece” 

 “Oferecemos garantia de 60 dias para devolução, caso você não fique satisfeito com 

o produto, com o ressarcimento de seu dinheiro de volta.” 

 “Tecnologia inovadora e de ótima qualidade, nosso produto oferece.” 

 “Percebi que você é uma pessoa bem decidida, mas já imaginou você deixar escapar 

essa oportunidade que estou oferecendo?” 

7.2 INSTRUÇÕES PARA ATENDER O NEUTRO 

O neutro é o cliente que já conhece você, sabe que precisa do seu produto ou serviço 

e quando vê a sua oferta, ele compra. 

O vendedor deve concentrar-se no que é importante e relevante na negociação, 

como, aplicações e desempenho dos produtos, assistência técnica, garantia e principalmente 

qualidade nos produtos e prontidão de atendimento no caso de problemas. Pergunte a ele se 

ficou satisfeito e, caso a resposta seja negativa, questione o que poderia fazer para melhorar 

e peça indicações. 

Oferecer a ele promoções, formas de pagamento, e outras formas de negociações 

diferenciadas, pois o perfil neutro tende a não ser fiel a um só fornecedor, isso quer dizer que 

ele pode facilmente comprar de um concorrente. 

Frases a serem utilizadas: 



 

 “Esse é o produto que vai resolver seus problemas, estamos te ajudando em 

uma solução.” 

 “O que eu posso fazer para te ajudar, e fecharmos o negócio?” 

 “Quais fatores fazem com que você não queira ficar com o produto?” 

 “Aproveite nossas unidades disponíveis, esse é um produto exclusivo!” 

7.3 INSTRUÇÕES PARA ATENDER O PULA-PULA 

O vendedor precisa ter experiência e tato, é preciso estar preparado estrategicamente 

para lidar com este tipo de perfil, analisando minuciosamente sua fala para que se possa 

argumentar com convicção, porque ele sempre usará algum tipo de argumentação para fazer 

com que o vendedor faça um desconto para ele, é importante que haja também, uma boa 

argumentação da parte do vendedor, demonstrando seriedade, e principalmente, firmeza nas 

palavras, inclusive no momento que irá falar o preço. 

A única fórmula além da paciência e da inteligência é fazer o comprador ser 

convencido pela máxima: custo-risco-benefício, estar aberto a negociações, sem passar dos 

limites para agradar o comprador e não ceder facilmente (além do que pode) para também 

não demonstrar a ele desconfiança. 

Frases a serem utilizadas: 

 “Se você comprar nosso produto X, você recebe gratuitamente também o produto 

Y.” 

 “Para pedidos do próximo mês feito com antecipação, é oferecido 15% de 

desconto.” 

 “Aproveite o preço deste produto ele está abaixo do valor oferecido pelo mercado.” 

 “Ao comprar este produto no nosso site você estará ganhando frete grátis”. 

8. APRESENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS 

Foram feitas estratégias para cada perfil de maneira a impacta-los pelas três 

preferencias de atendimentos mais votadas, promovendo a diferenciação de atendimento para 

cada perfil, ou seja, agindo de maneira correta e não se tornando uma ação cansativa, além 

de criar um valor para cada um. 

8.1 UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA WHATSAPP PARA ATRAIR OS CLIENTES 

PARA O SITE DA BONDETECH. 

Através de transmissão para clientes focados, neutros ou pula-pula, assim mandando 

as novidades específicas para cada público, assim podendo manter o contato sempre com o 

cliente, e podendo deixar ele por dentro, das novidades, promoções, além de mandar o link 

do site da empresa.  

 Exemplo de estratégia para o focado: Em compras acima de R$900,00 ganhe uma 

caixa de som em formato de pug para o seu filho (a) com opção de escolha de cor.  

 Exemplo de estratégia para o neutro: Produtos de qualidade e com toda a linha a 

pronta entrega de carregadores da linha Pmcell. 

 Exemplo de estratégia para o pula-pula: Promoções de 15 a 50% no site. 

Mensagens automáticas, para boas vindas ou cumprimento, quando o cliente chamar 

o vendedor para o cliente não ficar sem resposta e também para direcionar o cliente para o 

site da empresa. 

 

 



 

8.2 UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA SITE DA BONDETECH PARA ATRAIR NOVOS 

CLIENTES. 

Conhecer e manter o foco no público-alvo, utilizar as técnicas de SEO (Search 

Engine Optimization), quando as pessoas buscarem a loja, poderá aparecer entre os primeiros 

resultados, o que estimula mais cliques e as visitas dos clientes, também e-mails, seja 

oferecendo produtos pesquisados, avisando de promoções ou lançamentos, cupons de 

descontos, inserir conteúdo do e-commerce em outros portais, novidades e tendências, com 
links finais para o site e oferecer descontos na primeira compra.  

 Exemplo de estratégia para o focado: Atendimento pelo site através do bate papo 

com opção de vídeo chamada.  

 Exemplo de estratégia para o neutro: Promoção de 15% com a qualidade que todos 

conhecem com o preço que todos adoram.  

 Exemplo de estratégia para o pula-pula: Liquida Estoque 50% off. 

8.3. UTILIZAÇÃO DO REPRESENTANTE PARA ATRAIR OS CLIENTES PARA O SITE 

DA BONDETECH. 

O representante é principal atendimento para a primeira venda, para demonstrar uma 

boa imagem da empresa, demonstrando um bom relacionamento com o cliente, passando 

confiança da marca, produto e entrega. Importante também para estar à disposição do cliente, 

fazendo um bom atendimento e resolvendo eventuais situações. 

Depois de um relacionamento criado com o cliente o essencial é fazer com que ele 

comece a utilizar o site da empresa, assim conseguindo acompanhar as novidades diárias, fazer 

pedido com mais agilidade e também podendo avaliar os produtos, preços, lançamentos, e a 

qualquer momento estar entrando em contato com a empresa para tirar possíveis dúvidas, 

porque no caso do representante, muitas vezes estão ocupados atendendo outros clientes, e não 

conseguem dar atenção a todos. 

 Exemplo de estratégia para o focado:  O representante irá falar que dá garantia dos 

produtos e que se caso ele não ficar satisfeito, a distribuidora irá recolher e ressarcir 

o dinheiro. 

 Exemplo de estratégia para o neutro: O representante irá falar que dentro do site tem 

uma aba com as novidades, as promoções  

 Exemplo de estratégia para o pula-pula: O representante irá falar ao cliente que as 

primeiras três compras terão um cupom de 10% OFF, usando o cupom “site10”. 

9. ESTRATÉGIAS DE MARKETING PARA CADA PERFIL 

9.1 AÇÃO PARA REPRESENTANTE 

O representante comercial trabalha inevitavelmente fazendo contato direto com os 

clientes, seja de forma presencial ou não. Por esta razão, ele precisa desenvolver a habilidade 

de se expressar de modo adequado. Para o representante ter um norte de como abordar os 

clientes, o grupo elaborou um roteiro de como o representante deve conversar com seus 

clientes, para saber em qual perfil se encaixam. 

1. O representante deve analisar de uma forma global a empresa através do seu 

feeling; 

2. Fazer questionamento ao cliente o que ele procura, como qualidade, preço, 

entrega, etc.; 

3. Saber se o prazo de pagamento é importante; 

4. O que ele leva em consideração na hora da compra do produto; 



 

5. Descobrir se é importante receber descontos 

6. Qual é o diferencial mais importante se o produto, o atendimento, ou a 

entrega? 

9.1.1 Roteiro para o representante atender o cliente focado: 

Para atender o perfil focado, o representante deve primeiramente se adaptar ao estilo 

dele. No primeiro contato, é possível perceber se você está vendendo para um cliente ansioso, 

detalhista, ou extrovertido, por exemplo. É preciso se atentar aos sinais do cliente, pois cada 

abordagem é diferente. Mesmo o focado sendo o mais exigente, e que a compra muitas vezes 

não seja fechada, o cliente deve ser respeitado e tratado com amizade. Ser claro, e certificar-

se de que as informações sobre os seus produtos e serviços estão escritas de forma clara e 

direta, e também todas as regras transparentes. 

Como o perfil focado não opta por vários representantes, pelo fato da insegurança, 

é necessário fazer uma abordagem e reduzir o entendimento de risco que o cliente tem, 

deixando claro tudo o que faz, e deixando claro o valor e confiabilidade do seu produto e 

serviço.  

Como encaminhar ele para o site: Informa-lo sobre o cadastro, e apresentar a ele os 

produtos do site, mostrando todas as imagens, descrições dos produtos, qualidade, garantia e 

confiabilidade.  

 

9.1.2 Roteiro para o representante atender o cliente neutro:  

O vendedor deve abordar o cliente e saber o que é importante para ele na hora da 

compra se concentrando no que é importante exemplo, aplicações e desempenho dos 

produtos, assistência técnica, garantia e principalmente prontidão de atendimento no caso de 

problemas. Ter a ciência de que ele ficou satisfeito e se caso não tiver essa certeza, fazer com 

que o cliente diga no que pode ser melhorado, pedindo indicações.  

Como encaminhar ele para o site: Mostrar ao cliente que pelo site ele consegue 

acompanhar todas as informações que ele precisa antes da compra, como especificações do 

produto, a garantia da marca, da qualidade, a entrega segura, o funcionamento do cadastro, 

quais os produtos oferecidos, a ele os produtos do site, mostrando todas as imagens, 

descrições dos produtos, qualidade, garantia e confiabilidade. 

9.1.3 Roteiro para o representante atender o cliente pula-pula: 

O Representante deve sempre iniciar a negociação, para que possa ter o controle da 

venda e direcionar a negociação para o melhor caminho, sem que o cliente possa fazer 

chantagem com o representante. Com o início da negociação deve oferecer a ele um produto 

de qualidade com um custo baixo e ainda com descontos na compra, tomando assim a frente 

da negociação, não precisando enfrentar uma pressão do cliente para que o representante 

diminua o preço.  

O representante tem que ser prestativo e demonstrar todas as vantagens do produto 

que está oferecendo para que o cliente saiba que ele está levando vantagem além da 

concorrência, além de estar aberto a possíveis propostas dos clientes, porém não deve ceder 

fácil a oferta do cliente para não causar deixar o cliente desconfiado. 

Como encaminhar ele para o site: oferecer garantia para o cliente do produto, 

fazendo com que o representante tenha o primeiro contato e depois o incentivando ir para o 

site, através dele mostrar os benefícios que a empresa oferece exclusivamente para a compra 

online como promoções, queima de estoque, saldos, compras em lotes, promoções de datas 

comemorativas, frete grátis. 



 

Entretanto, apesar das estratégias realizadas para o perfil pula-pula a Bondetech 

apenas conseguirá atingir esse perfil em alguns momentos, mas não irá conseguir converte-

lo para o site, ou seja, fazer dele um cliente ativo a empresa, pois ele sempre irá mudar suas 

maneiras de compras, irá fechar a venda com o vendedor que oferecer maior vantagem para 

ele. 

9.2 AÇÃO PARA SITE 
Figura 01: ANEXO 

Figura 02: ANEXO 

Figura 03: ANEXO 

Figura 04: ANEXO 

Figura 05: ANEXO 

9.3 AÇÕES PARA WHATSAPP 

Figura 06: ANEXO 

Figura 07: ANEXO 

Figura 08: ANEXO 

Figura 09: ANEXO 

Figura 10: ANEXO 

9.4 CRONOGRAMA PARA DATAS COMEMORATIVAS: em anexo 

Figura 11: ANEXO 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho desenvolvido foi de grande valia, pois através dele foi possível realizar 

um estudo que será não só utilizado para identificar os principais métodos de compra e 

recompra, perfis de clientes e compradores, plano e estratégias de marketing para a empresa 

modelo Bondetech, mas também para outras empresas que fazerem o uso deste trabalho.   

Em síntese, é possível entender o comércio eletrônico como a alternativa ou a 

capacidade de realizar a troca de bens ou serviços entre partes concordadas entre si, através 

de alguma ferramenta eletrônica. 

Como demonstrado no decorrer deste artigo, a utilização de ferramentas atuais e do 

e-commerce resultam em demasiadas vantagens tanto para quem compra quanto para quem 

vende. Como mencionado através questionários o uso do comércio eletrônico representa 90% 

da preferência na hora da compra, pois na atualidade, o cliente busca não só a inovação, como 

a comodidade e agilidade na hora da aquisição. E para a instituição que oferece este serviço, 

além da melhor oferta para o cliente, consegue reduzir custos com funcionários e racionalizar 

processos na empresa, pois muitas tarefas desenvolvidas pelos humanos, como a 

representação nas vendas, podem ser substituídas por transações eletrônicas. 

O mercado atual, está se atualizando e modificando no decorrer do tempo, assim 

conclui-se que a instituição que faz o uso do e-commerce terá grandes possibilidades no 

crescimento de sua receita, pois a venda online, oferece não só comodidade e alternativas 

variadas para aquisição de bens e serviços, como também a possibilidade de novas carteiras 

de clientes, afinal, seus serviços e produtos estarão disponíveis em todos os lugares a todo o 

momento, para clientes em todas nas localidades em tempo real, com seu mix de produtos 

atualizados a todo instante. 

Com o mercado competitivo que as empresas estão situadas a loja virtual tornou-se 

uma necessidade e o e-commerce funciona como uma ponte entre loja física e cliente, assim 

as empresas que se adequarem com as modificações do mercado e se adaptarem ás novas 



 

realidades, terão maior chance de não apenas se manter de portas abertas, como buscar maior 

lucratividade e receitas.  
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ANEXOS 

9.2 AÇÃO PARA SITE  

Figura 01: Site atualmente 

 

Fonte: https://www.site.bondetech.com.br  

Figura 02: Ação para o site todos os perfis 



 

 Fonte: Desenvolvido CorelDraw; https://www.site.bondetech.com.br; 

https://images.app.goo.gl/W4mhMNYSFBxC38Ry5 

Figura 03: Ação para focados 

 

Fonte: Desenvolvido CorelDraw https://www.site.bondetech.com.br, 

https://images.app.goo.gl/BJbe2RmU1xRsCtSJ9 

Figura 04: Ação para neutro 

 

Fonte: CorelDraw; https://www.site.bondetech.com.br; 



 

Figura 05: Ação para o pula-pula 

Fonte: CorelDraw; https://www.site.bondetech.com.br;  

https://images.app.goo.gl/dQj8kgRFuxLMhkHU8 

9.3 AÇÕES PARA WHATSAPP 

Figura 06: Lista de transmissão, mensagem automática  

 

Fonte: Desenvolvimento WhatsApp, https://images.app.goo.gl/i7reiFNUMhiGXCa79 

Figura 07: Ação para focados: 



 

  

Fonte: Desenvolvimento WhatsApp; CorelDraw; https://www.site.bondetech.com.br;  

https://images.app.goo.gl/UGNDZgDgGP3CnqjZ6 

Figura 08: Ação para neutro: 

  

Fonte: Desenvolvimento WhatsApp; CorelDraw; https://www.site.bondetech.com.br; 

Figura 09: Ação para pula-pula: 



 

 

Fonte: Desenvolvimento WhatsApp; CorelDraw; https://www.site.bondetech.com.br; 

https://images.app.goo.gl/zSYuuWGvHCVcPqjJ7 

Figura 10: Ação para público feminino 

 

Fonte: Desenvolvimento WhatsApp; https://images.app.goo.gl/UsFeywRgYxgBPVnCA 



 

Figura 11: Cronograma 

 

Fonte: Desenvolvimento Paint. https://www.calendarr.com/brasil/calendario-2020 
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RESUMO 

O presente artigo tem como propósito apresentar um projeto de descarte adequado para 

resíduos têxteis, bem como um plano de redução dos mesmos, que são gerados pela empresa 

Bella Enxovais, de modo social, econômico e ambiental. A importância da pesquisa se dá 

pelo fato de que a empresa tem preocupação com o meio ambiente em que está inserida, 

tendo consciência da suma importância em desenvolver estratégias que diminuam o impacto 

que esses rejeitos causam na natureza. Por este fato, o objetivo geral deste estudo é produzir 

conhecimento a respeito da maneira adequada para realizar o descarte de resíduos têxteis, 

demonstrando que de forma sustentável, o reaproveitamento desses materiais pode contribuir 

com o meio ambiente e com a sociedade. Entre os objetivos específicos, encontrar meios de 

redução dos resíduos e formas de reutilização para aquilo que não pode ser eliminado. Os 

instrumentos de coleta de dados utilizados para realizar a pesquisa foi entrevista diretamente 

com o responsável pelo setor produtivo, seguido da aplicação de formulários para 

levantamento de informações a respeito dos tipos de resíduos gerados bem como a 

quantidade. Por fim, sugeriu-se ações para que esses objetivos possam ser cumpridos e 

algumas medidas que poderão ser implementadas. Com a aplicação dessas sugestões, a 

empresa apresentará diminuição na geração dos resíduos, além de estar em conformidade 

com a legislação, realizando sua função sustentável perante a sociedade.  

 

Palavras chaves: Resíduos têxteis. Sustentabilidade. Viabilidade financeira. 

Reaproveitamento.   

 

 

1 Introdução 

 

Com o crescente nível de produção de resíduos que causam a poluição do meio 

ambiente, a preocupação em reciclar e reutilizar é de extrema importância. O setor industrial 

está entre os responsáveis que mais produzem resíduos, muitas vezes tóxicos e que causam 

danos ao meio ambiente. A matéria prima é retirada diretamente da natureza, fazendo com 

que os recursos fiquem cada vez mais escassos e a ela são devolvidos materiais poluentes, 

degradando-a ao extremo. Diante dessa situação, surge o conceito de sustentabilidade, que 

está ligada ao fato de desenvolver ações e estratégias que minimizem esses efeitos a natureza.  

Quadros e Tavares (2014, p. 46) dizem que: 

 
Diversos estudos apontam a sustentabilidade como peça fundamental da inovação. 

Reduzir a quantidade de matérias-primas usadas na produção ou repensar 

processos para eliminar o impacto ambiental de certas substâncias traduzindo-se, 

cada vez mais, em melhoria nos indicadores financeiros da empresa. Em um futuro 
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próximo, as empresas que não adotarem práticas sustentáveis não conseguirão mais 

competir no mercado.  

Desse modo, é primordial que as empresas se atualizem em técnicas para gerenciar a 

produção de resíduos e adotar práticas adequadas de descarte. 

  

1.1 Conceito de reciclagem 

 

De acordo com Souza (2005), a reciclagem traz vantagens como a preservação de recursos 

naturais, economia de energia e transporte, geração de empregos e a conscientização da 

população para as questões ambientais. 

 
A reciclagem é o resultado de uma série de atividades, por meio das quais materiais 

que se tornariam lixo, ou estão no lixo, são desviados, separados e processados 

para serem utilizados como matéria-prima na manufatura de novos produtos, feitos 

anteriormente apenas com matéria-prima virgem. (GRIPPI5, 2001, apud BERTÉ; 

MAZZAROTTO, 2013, p.27). 

 

Brasil e Santos (2004), afirmam que reciclar proporciona vários benefícios ao meio ambiente 

e para a sociedade, sendo eles: diminuição da exploração de recursos naturais, diminuição da 

contaminação do solo, dos alimentos, água e ar, economia de energia e de matérias-primas e 

também contribui para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

 

1.2 Resíduos na indústria têxtil 

 

O Brasil tem o quarto maior parque produtivo de confecções do mundo e quinto maior em 

produtos têxteis, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecções 

(ABIT, 2013). Em consequência é responsável por grande parcela dos resíduos nocivos ao 

meio ambiente gerados em todo mundo.  

De acordo com Fletcher e Grose (2011, p. 13) os impactos das confecções no meio ambiente 

englobam “[…] mudanças climáticas, os efeitos adversos sobre a água e seus ciclos, poluição 

química, perda da biodiversidade, uso excessivo ou inadequado de recursos não renováveis, 

geração de resíduos, efeitos negativos sobre a saúde humana, efeitos nocivos para as 

comunidades produtoras.” 

Francisco e Pinheiro (2013), dizem que a preocupação com a sustentabilidade está cada vez 

maior dentro das organizações, tanto para a valorização da marca no mercado, como as 

exigências dos consumidores em busca de produtos sustentáveis, o que faz com que as 

empresas se mobilizem em adotar práticas corretas ambientalmente, tornando necessário 

investigar como é tratado esses resíduos nas fabricas em que é produzido, abrangendo suas 

classificações e propriedades que devem ser analisadas para  um descarte adequado. 

 
De acordo com a realidade produtiva da organização, este pode ser considerado um 

aspecto para os critérios de sustentabilidade, os indicadores podem auxiliar na 

avaliação do desempenho ambiental da organização a fim de torná-la mais 
competitiva e com considerável redução econômica. (FRANCISCO E PINHEIRO, 

2013, p. 6). 

 

Com base nessa realidade, o objetivo desse estudo está em responder: qual processo de descarte de 

resíduos deve ser adotado pela empresa Bella Enxovais considerando aspectos ambientais, sociais e 

econômicos? 

O objetivo geral ao qual o trabalho se propõe atingir é produzir conhecimento a respeito da maneira 

adequada para realizar o descarte de resíduos têxteis produzidos pela empresa Bella Enxovais, 



 

demonstrando que de forma sustentável o reaproveitamento desses materiais pode contribuir com o 

meio ambiente e com a sociedade. 

Tem ainda como objetivos específicos: 

 Analisar quais são os tipos e quantidades de resíduos produzidos pela empresa; 

 Descrever em quais processos produtivos tem maior índice de resíduos;    

 Propor medidas para reduzir a geração de resíduos; 

 Analisar quais são os meios utilizados atualmente para a gestão dos resíduos produzidos pela 

empresa Bella Enxovais;  

 Desenvolver um projeto de descarte adequado economicamente, socialmente e ambientalmente 

para esses resíduos;  

 Implementar algumas ações propostas pelo projeto.  

Realizar o descarte adequado dos resíduos trará benefícios para a empresa, para a sociedade e ao meio 

ambiente, contribuindo para um desenvolvimento sustentável, pois a preocupação ambiental eleva a 

imagem da empresa perante a seus clientes, com isso, seus lucros tendem a aumentar, além de estar 

em conformidade com exigências legais. 

Os tópicos abordados a seguir estão distribuídos em metodologia, análise e discussão dos resultados 

e considerações finais.  

 

2 Metodologia 
 

Mattar (2008, p. 162) define metodologia como “a descrição dos métodos ou procedimentos 

que serão utilizados na pesquisa”. 

A abordagem usada nesse projeto é a pesquisa qualitativa, porque de acordo com o autor 

Fernandes (2003), esse método apresenta a sintonia entre o objetivo e o resultado, que não 

podem ser interpretados por meios numéricos, ou seja, toda a análise dos dados é feita de 

maneira indutiva. 

Segundo Godoy, Silva e Menezes (2005), citado por Freitas e Jabbour (2011, p.3): 
O enfoque qualitativo apresenta as seguintes características: o pesquisador é o 

instrumento-chave, o ambiente é a fonte direta dos dados, não requer o uso de 

técnicas e métodos estatísticos, têm caráter descritivo, o resultado não é o foco da 

abordagem, mas sim o processo e seu significado, ou seja, o principal objetivo é a 

interpretação do fenômeno objeto de estudo. 
 

Também se utilizou a pesquisa quantitativa para fazer os levantamentos estatísticos sobre 

quantidade de resíduos têxteis que são produzidos pela empresa em estudo. 

Relacionado aos objetivos, para o projeto, utilizou-se a pesquisa exploratória.  

 
Um conjunto de ações, propostas para encontrar a solução para um problema, que 

têm por base procedimentos racionais e sistemáticos. A pesquisa é realizada 

quando se tem um problema e não se tem informações para solucioná-lo. 

(MENEZES, 2001, pg. 20). 

 

Quanto aos procedimentos usou-se estudo de caso, por se tratar segundo Gil (1991), de um 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo 

e detalhado conhecimento, ou seja, é um estudo cabível especificamente para a empresa em 

que está sendo diagnosticada, pois o fenômeno de estudo é observado em seu ambiente 

natural. 

Também foi caracterizado pela pesquisa bibliográfica, para que fosse possível fazer um 

levantamento sobre as teorias e, assim, poder explicar o objeto que será estudado na empresa. 



 

Segundo Mattar (2008), a busca em bibliotecas é uma das fontes mais tradicionais para fazer 

uma pesquisa. 

Utilizou-se da pesquisa documental nos arquivos armazenados pela empresa, para então, 

através das informações obtidas, realizar uma projeção dos objetivos que foram definidos. 

Segundo Marconi e Lakatos (1999 p. 43) “amostra é uma porção ou parcela, 

convenientemente selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo”. 

Para Vergara (1997), a população ou também chamado de universo, consiste na característica 

dos elementos que são objetos de estudo e amostra é a parte do universo escolhida para 

representar o a população, através de um critério estabelecido. 
Para este estudo, o universo é a empresa Bella Enxovais e a amostra o setor produtivo. 

Caracterizada como uma amostra não probabilística, por conveniência, pois, a amostra foi selecionada 

de acordo com os processos que desejou-se estudar e os resultados podem variar de acordo com a 

demanda da empresa. 

Para realizar o levantamento de dados na empresa Bella Enxovais, utilizou-se entrevistas com os 

responsáveis pelo setor de produção para ser levantadas informações a respeito dos tipos de resíduos 

que são produzidos e qual seu impacto no ambiente.  

Para fazer o levantamento a respeito da quantidade de resíduos têxteis que são produzidos e 

suas especificações, no processo de produção utilizou-se formulário e a apresentação dos 

dados se dará por meio de tabelas e gráficos. 

Estudou-se em seguida os conceitos dos índices de viabilidade para realizar a análise dos 

dados e saber se por meio destes torna-se conveniente fazer as aquisições sugeridas. 
 

3 Apresentação e análise de resultados  

 
A Bella Enxovais é uma indústria têxtil, localizada na Rodovia PRC- KM 536, Bairro Industrial, 

Vitorino – PR, como podemos observar na imagem 1. Sua atividade econômica principal é fabricação 

em tecidos de malha. Possui um quadro societário contendo três sócios: Paulo Cesar Pandini, 

Juventino Luis Pandini e Teresinha Pandini.  A empresa conta com uma equipe de 74 funcionários 

internos e 14 representantes comerciais externos.  

 

Imagem I: Empresa Bella Enxovais.  

Fonte: Facebook Bella Enxovais. 



 

 

Sua data de criação foi em 1994, na cidade de São Lourenço do Oeste - SC, com o nome 

Nova Arte, inicialmente com a linha de lingerie, sendo transferida para a cidade de Vitorino 

- PR, produzindo artigos de cama, mesa e banho, com a data de inauguração em 19/04/2007. 

 Completando 25 anos no mercado, o quadro societário não passou por nenhuma alteração 

nesse tempo, sendo consolidado desde o início pelos irmãos Pandini. A empresa atende 

clientes de diversas regiões, com abrangência em toda área sul do país e pontos em São Paulo. 

Com um crescimento de 10% ao ano, sua produção aumenta gradativamente. Com essa 

demanda, consequentemente ocorre o aumento de geração de resíduos têxteis, o qual se torna 

um problema a ser analisado pela empresa, pois esta preocupa-se com o descarte desses 

rejeitos, de uma maneira que não acarrete em danos ao meio ambiente. O estudo foi realizado 

durante o processo de Estágio curricular supervisionado do curso de Administração, da 

faculdade de Pato Branco-Fadep, durante o período semestral de 2019.  

Segundo Calderoni (2003, apud Cornieri; Fracalanza, 2010, p.58), “a produção de lixo é 

inevitável. A partir das atividades humanas são gerados resíduos sólidos de duas maneiras: 

como parte inerente do processo produtivo e também quando termina a vida útil dos 

produtos”. 

De acordo com a chamada Lei do Lixo, n° 12305 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

fica sob a responsabilidade do setor empresarial com o apoio do setor público realizar o 

processo de tratamento e descarte adequado dos denominados rejeitos gerados por suas 

empresas. 

Diante dessa situação, torna-se fundamental a busca de formas para diminuir a produção de 

resíduos, atribuir um destino correto ou então uma forma de reutilizar aqueles que 

inevitavelmente foram gerados, afim de causar o menor impacto possível na natureza e na 

sociedade. 

 

3.1 Meios atuais de descarte 

 

Analisou-se inicialmente quais os meios são utilizados atualmente para realizar o descarte 

dos resíduos têxteis produzidos pela fábrica, bem como o destino final desses rejeitos. 

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010) 

apenas pode ser definido como rejeito: 

 
 [...]resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento 

e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, 

não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente 

adequada. 
  

Atualmente a empresa Bella Enxovais não possui meios internos próprios para fazer o descarte dos 

resíduos. O resíduo têxtil, juntamente com os demais dejetos que são descartados, tais como papelão, 

plásticos e embalagens, cones de linhas e fios, são postos em sacos plásticos, sem nenhum tipo de 

separação e recolhidas por uma empresa terceirizada, Lumasa Papel, a qual é responsável por fazer o 

recolhimento desses materiais, a pesagem e depois o repasse do valor correspondente a empresa Bella 

Enxovais. A Lumasa Papel iniciou suas atividades no ano de 2002, localizada na cidade de São 

Lourenço do Oeste- SC e trabalha com a produção de cartonagem (fabricação de caixas e acessórios 

de papelão), além de realizar reciclagem dos produtos que recolhem.  

 

3.2 Análise dos resíduos produzidos 

 



 

No período de coleta de dados que ocorreu em 08/08/2019 à 15/08/2019, constatou-se que a empresa 

produz 591,60 kg de resíduos têxteis, classificados como pequenos (tiras finas de tecido até 10 cm), 

médios (15x30 cm) e grandes (acima de 30 cm), subdivididos nos processos de fabricação.  

Com a coleta de dados realizada através do preenchimento das informações no formulário 

disponibilizado, foi possível analisar qual é o processo em que mais acontece a geração desses 

resíduos.  

A tabela 1, demostra de maneira geral, todos os processos e suas respectivas descrições.  

 

Coleta de dados  

Máquinas/ 

Processos Produtos Tecido Tam 

Peso dos 

Dejetos 

(kg) 

 

R$ 

Acolchoamento Edredom Canto Fibra P 57,7 461,60 

    57,7 461,60 

Mate ladeira Cobre Leito Malha M 26,1 652,50 

    26,1 652,50 

Corte 1 Almofada/travesseiro Poliéster M 9,2 48,76 

 Edredom Malha P 3,3 82,50 

 Travesseiro Poliéster P 7,2 38,16 

 Cortinas Poliéster P 5,2 27,56 

 Lençol Malha M 85,5 2137,50 

 Edredom Malha G 44 1100,00 

 Edredom Plush M 62,2 1126,80 

 Lençol Malha P 3,5 87,50 

 Cortina Malha Gel M 5,2 130,00 

 Edredom Peleguinho M 17,3 311,40 

 Edredom Malha M 24,8 620,00 

    267,40 5710,18 

Corte 3 Cortinas Poliéster M 7,4 39,22 

 Cortinas Poliéster P 39,6 209,88 

    47 249,10 

Corte malha Lençol Malha P 40,2 1005,00 

 

    40,2 

1005,00 



 

Interloque 

edredons Edredom Plush P 21 

378,00 

 Edredom Malha P 8 200,00 

    29 578,00 

Interloque 

colchas Colchas Poliéster P 28,9 

 

153,17 

    28,9 153,17 

Corte 2 Colchas Percal M 9,3 49,29 

 Colchas Percal G 9,2 48,76 

 Colchas Cetim M 13,7 72,61 

 Colchas Cetim G 29,7 157,41 

 Cobre leito Malha M 12,9 322,50 

 Cobre leito Malha G 16 400,00 

 Cobre Leito Percal G 4,5 23,85 

    95,3 1074,42 

Total    591,6 9883,97 

Tabela I: análise dos resíduos têxteis.  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

De acordo com o gráfico I contatou-se que o processo que mais produz resíduos que são destinados 

ao descarte é o de corte I, com uma produção de 267,40 kg num período de 08 dias, sendo responsável 

por 45% de todo resíduo têxtil produzido. No período analisado, os produtos produzidos foram 

almofadas, edredons, travesseiros, cortinas e lençóis. Neste processo, o item que maior apresentou 

desperdício é o lençol de malha, com 85,5 kg com tamanho de resíduo classificado como médio. 

 

Gráfico I: Processos produtivos.  

Fonte: dados da pesquisa. 

 



 

Seguido a este, vem o processo de corte II, sendo responsável por 16% dos resíduos produzidos, com 

95,3 kg. O terceiro processo que mais produz resíduos é o acolchoamento, com 10% de produção de 

rejeitos.   

No processo de corte III é produzido as colchas de poliéster, com um total de 47 kg durante o período 

de coleta de dados, totalizando 8% da produção de rejeitos.  

Dessa maneira, fica constatado que os três processos de corte e o acolchoamento são responsáveis 

pelo maior índice de produção de resíduos têxteis, totalizando 467,40 kg em 8 dias de produção, ou 

seja, 79% da produção de rejeitos têxteis estão alocados em 4 processos de fabricação na empresa. 

Os demais processos são responsáveis pelos 124,20 kg restantes. 

A empresa Bella Enxovais trabalha com diferentes tipos de tecidos para a fabricação de seus produtos: 

percal, malha, cetim, plush, poliéster, peleguinho, malha em gel e fibras para enchimento das 

almofadas e travesseiros.  

O gráfico II demostra esses tipos de tecidos com seus respectivos tamanhos: 

 

 

Gráfico II: Resíduos produzidos.  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Como pode-se observar, 25% dos resíduos produzidos são derivados do tecido de malha, 

definida como tamanho médio, sendo este o material que mais tem desperdício, derivado do 

processo de corte. O segundo material que produz rejeitos é o poliéster, classificado como 

tamanho pequeno, com um valor de 14% dos resíduos desperdiçados. A fibra classificada 

como tamanho pequena, o plush tamanho médio e os resíduos de malha tamanho G, juntos 

geram 30% dos rejeitos produzidos, estando em quarto lugar entre os produtores de rejeitos. 

Os demais tipos de tecidos são responsáveis pelo restante dos resíduos produzidos. 

 

3.3 Análise do plano de corte da empresa 

 



 

No processo de produção, o corte acaba sendo a etapa em que mais ocorre a geração desses 

resíduos, proveniente da modelagem e encaixe do produto, tema este confirmado pela Lei n° 

10.165, de 27 de dezembro de 2000, em seu anexo VIII, que apresenta as atividades 

potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais, no código 11, cita a 

Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos, com grau médio de poluição. 
O setor de corte se localiza na fábrica com livre acesso aos demais setores de produção. A empresa 

em questão possui uma máquina de corte semiautomática, onde a produção de resíduos é nula, e uma 

manual que gera a maior parte de resíduos da fábrica. Esse setor é o responsável por receber os rolos 

de tecido e implementar sua programação de corte, separar os retalhos que sobram do processo e 

efetuar a liberação das peças cortadas para as próximas etapas de produção de transformação do 

produto.   

Hoje, a empresa conta com um plano de corte com as dimensões e medidas de corte para cada tipo 

de produto que será produzido. Uma das problemáticas abordadas nesse projeto é justamente o 

desperdício de tecido oriundos do processo de corte, uma vez que constituem um volume significativo 

de 267,40 kg desperdiçados no período de 08 dias de produção. 

 

3.4 Sugestões para a redução de resíduos  

 

Para que se torne possível reduzir a geração de resíduos, a empresa deve adotar medidas prévias, 

aderindo métodos eficientes em seus processos produtivos. A seguir será apresentado as sugestões, 

bem como os indicadores financeiros utilizados para fazer a análise de viabilidade. 

 

3.4.1 Máquina enfestadeira 

 

Dentre as opções dadas a empresa para reduzir o resíduo produzido está a aquisição de uma máquina 

enfestadeira automática, eliminando a máquina de corte manual, pois através da análise dos dados 

coletados pode-se observar que o processo que mais produz resíduos é justamente no corte I, onde se 

tem a máquina manual de corte. 

Ao ser levantado junto aos empresários os dados a respeito da perda de matéria-prima, os mesmos 

apresentaram interesse em realizar a aquisição desse novo equipamento, sendo que os mesmos 

entraram em contato com a empresa Enfesmak – Tecnologia em máquinas para enfesto, localizada 

na cidade de Blumenau – Sc, a qual repassou um orçamento com os valores e formas de pagamentos 

que encontra-se anexo I a este artigo. Com isso foi possível realizar a análise de viabilidade para saber 

se seria vantajosa a compra do novo equipamento.   

Para realizar essa análise, foram estudados os conceitos dos indicadores financeiros essenciais para 

calcular a viabilidade, tais como a taxa interna de retorno (TIR), valor presente líquido (VPL), taxa 

mínima de atratividade (TMA) e payback. 

Segundo Oliveira dos Santos (2010, p.138), “a Taxa Interna de Retorno (TIR) de um investimento é 

o percentual de retorno obtido sobre o saldo do capital investido e ainda não recuperado.” De acordo 

com o autor, “a taxa interna de retorno teria para a empresa o mesmo significado financeiro da taxa 

de juros de um empréstimo que ela concedesse para recebê-lo em um certo número de parcelas.” 

Oliveira dos Santos (2010), diz também que o Valor Presente Líquido (VPL) de um 

investimento é igual ao valor presente do fluxo de caixa líquido, sendo, portanto, um valor 

monetário que representa a diferença entre as entradas e saídas de caixas trazidas a valor 



 

presente. O autor ainda explica que quando o valor do VPL é maior que zero, o investimento 

é viável e pode ser vantajoso e apresentando lucros, isso porque o valor presente das entradas 

de caixa é maior do que o valor presente das saídas do caixa. Se o VPL for menor que zero 

indica que o investimento não é viável, isso porque o valor presente das entradas de caixa é 

menor que o valor presente das saídas, o que significa que prejuízo.  Portanto, o autor conclui 

que a melhor opção será a que sempre apresentar o maior Valor Presente Líquido. De forma 

a completar os conceitos de VPL e TIR apresentados, a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

e o Payback devem ser explanados. 

Já a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) de acordo com Casaroto e Koppitke (2000), é a 

taxa de juros ou taxa atrativa que os investidores esperam obter como retorno do projeto. O 

Payback define-se como o período de tempo necessário para recuperar o aplicado em um 

investimento, também para que os lucros consigam cobrir o capital que foi aplicado, 

GITMAN (2002). 
 Payback é definido como sendo: 

 

Aquele número de anos ou meses, dependendo da escala utilizada, 

necessários para que o desembolso correspondente ao investimento 

inicial seja recuperado, ou ainda, igualado e superado pelas 

entradas líquidas acumuladas. (SANVICENTE 1987, p.44). 

Assim, segundo Kuhner e Bauer (1996), a melhor alternativa a ser escolhida para o investimento é a 

que apresentar o menor payback, ou seja, o menor período para o retorno do investimento. 

O valor da máquina é de R$ 120.000,00 a vista ou pode ser parcelado. A análise foi feita com base 

no pagamento parcelado em quatro vezes de R$ 30.000,00 de acordo com orçamento repassado pela 

empresa. Na tabela II, III e IV que seguem abaixo, podemos ver informações referente ao fluxo de 

caixa, payback e os indicadores de retorno.  

FLUXO DE CAIXA 

Período # Entrada Saída Fluxo de Caixa 

dez/20 0  30.000 R$    30.000,00 

jan/20 1 17.719 30.000 R$    12.281,50 

fev/20 2 17.719 30.000 R$    12.281,50 

mar/20 3 17.719 30.000 R$    12.281,50 

abr/20 4 17.719  R$    17.718,50 

mai/20 5 17.719  R$    17.718,50 

jun/20 6 17.719  R$    17.718,50 

jul/20 7 17.719  R$    17.718,50 

Tabelas II: Análise de viabilidade: máquina enfestadeira.  

Fonte: dados da pesquisa. 

PAYBACK  

VP da Parcela Retorno acumulado  



 

R$         30.000,00 R$                   30.000,00  

R$         12.225,47 R$                   42.225,47  

R$         12.169,69 R$                   54.395,16  

R$         12.114,17 R$                   66.509,32  

R$         17.397,35 R$                   49.111,97  

R$         17.317,98 R$                   31.794,00  

R$         17.238,96 R$                   14.555,03  

 R$         17.160,31   R$                     2.605,28   

Tabelas III: Análise de viabilidade: máquina enfestadeira.  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

PARÂMETROS   

TMA 0,46% 

PERÍODOS 7 

   

INDICADORES DE RETORNO  

VPL R$   2.605,28 

VPLA ou VAUE (parcela) R$      379,04 

TIR 1,34% 

   

INDICADOR DE PAYBACK  

PAYBACK DESCONTADOS (PERÍODOS)  7 jul/20 

Tabelas IV: Análise de viabilidade: máquina enfestadeira.  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Como pode ser observado, de acordo com os cálculos realizados, o payback da máquina será de 7 

meses, onde se a aquisição for feita em dezembro de 2019, essa se pagaria até julho de 2020, com 

uma TIR de 1,34%. Essa aquisição se torna viável para a empresa, pois o retorno será rápido e de 

acordo com a TMA encontrada, o investimento é lucrável, pois o rendimento será maior que em uma 

aplicação convencional. Para este cálculo foi considerada uma TMA de 6,5%. E seu VPL está com o 

valor maior que zero, ou seja, é um investimento viável para que a empresa possa realizar.  

 

 

 



 

3.4.2 Plano de corte 

Outra ação que pode ser desenvolvida é o aperfeiçoamento do plano de corte utilizado. Foram 

realizados projetos no software Corte Certo para a adequação dos cortes de lençóis, tendo neles o 

máximo aproveitamento e gerando o mínimo de desperdício. Nos apêndices I, II, III e IV estão os 

projetos de quatro tipos de lençóis entre eles o lençol de solteiro, casal, queen e super king. O plano 

de corte em que se deu menor aproveitamento foi no lençol super king com 95,20% de aproveitamento 

e no lençol de casal podemos ter um aproveitamento total do tecido. Essa é uma das alternativas para 

ajudar na redução dos resíduos têxteis da máquina de corte I.  

 

3.6 Tratamento dos resíduos 

 

Cabe as empresas a obrigação de fazer a gestão de resíduos que é gerado pelas suas atividades 

produtivas, desde o transporte, tratamento e destino adequado que será dado a esses, sendo 

que a Lei 6938/1981 da Política Nacional do Meio Ambiente prevê a obrigatoriedade da 

indenização por parte do empresário em casos de danos ambientais causados. Embasado 

nessa necessidade, a seguir apresenta-se as sugestões para o tratamento desses rejeitos.  

 
3.6.1 Resíduos têxteis  

 

Com a inevitável sobra dos tecidos na empresa Bella Enxovais, é possível fazer a reutilização destes 

em forma de desfibramento, utilizado para enchimentos de travesseiros e almofadas, ou até mesmo 

artesanato, sendo que essa é uma prática sustentável, contribuindo com o meio ambiente e torna-se 

uma atividade prazerosa, além de ser uma renda extra.  

 

 3.6.1.1 Máquina Trituradora de Tecidos 

De acordo com a grande quantidade de desperdícios de tecidos de tamanho médio e pequenos, foi 

proposto como opção de reaproveitamento destes, a obtenção de uma máquina trituradora de tecidos. 

Essa máquina desfibrará os restos de tecidos ocasionados dos processos de produção, transformando-

os em fibras reutilizáveis para enchimento de travesseiros e almofadas de segunda linha, substituindo 

parcialmente a fibra convencional que é comprada pela empresa. Entrou-se em contato com a empresa 

Liplel Soluções Integradas para Biomassa, localizada na cidade de Agrolândia – SC, onde foi 

levantado um orçamento com a proposta técnica e comercial da aquisição de uma máquina 

desfibradora. 

As especificações da máquina em questão encontram-se em anexo II. 

Com os dados recolhidos através do formulário, pode-se observar que são gerados em média 591 kg 

de resíduos num período de oito dias, totalizando em média 2.364 kg ao mês. Para o preenchimento 

dos travesseiros são usados 4 mil kg de fibra siliconada por mês, totalizando um valor de R$ 32000,00 

mensais. Com a fibra produzida através da máquina desfibradora será possível fazer o preenchimento 

dos produtos de segunda linha da empresa e por meio disto, não será necessário fazer a aquisição do 

valor total de fibra siliconada utilizado atualmente em todos os produtos, gerando uma economia de 

50% na aquisição da fibra siliconada.  

Dessa maneira, através desses valores, foi realizada a análise de retorno de investimento baseado nos 

conceitos citados acima, no item sugestões para redução de resíduos 3.4, para a máquina trituradora 

de tecidos que podemos observar nas tabelas V, VI e VII. 



 

 

FLUXO DE CAIXA 

Período # Entrada Saída Fluxo de Caixa 

dez/20 0    R$   17.000,00   R$    17.000,00  

jan/20 1    R$   17.000,00   R$    17.000,00  

fev/20 2    R$   17.000,00   R$    17.000,00  

mar/20 3  R$   9.258,00   R$   19.016,00   R$       9.758,40  

abr/20 4  R$   9.258,00   R$   10.516,00   R$       1.258,40  

mai/20 5  R$   9.258,00   R$   10.516,00   R$       1.258,40  

jun/20 6  R$   9.258,00   R$     2.016,00   R$       7.241,60  

jul/20 7  R$   9.258,00   R$     2.016,00   R$       7.241,60  

ago/20 8  R$   9.258,00   R$     2.016,00   R$       7.241,60  

set/20 9  R$   9.258,00   R$     2.016,00   R$       7.241,60  

out/20 10  R$   9.258,00   R$     2.016,00   R$       7.241,60  

nov/20 11  R$   9.258,00   R$     2.016,00   R$       7.241,60  

dez/20 12  R$   9.258,00   R$     2.016,00   R$       7.241,60  

jan/20 13  R$   9.258,00   R$     2.016,00   R$       7.241,60  

fev/20 14  R$   9.258,00   R$     2.016,00   R$       7.241,60  

mar/20 15  R$   9.258,00   R$     2.016,00   R$       7.241,60  

Tabelas V: Análise de investimento da máquina trituradora de tecidos. 

Fonte: dados da pesquisa. 

PAYBACK 

VP da Parcela Retorno acumulado  

 R$   17.000,00   R$                   17.000,00  

 R$   16.922,44   R$                   33.922,44  

 R$   16.845,23   R$                   50.767,67  

 R$     9.625,44   R$                   60.393,11  

 R$     1.235,59   R$                   61.628,70  

 R$     1.229,95   R$                   62.858,66  

 R$     7.045,61   R$                   55.813,05  

 R$     7.013,47   R$                   48.799,58  

 R$     6.981,47   R$                   41.818,11  



 

 R$     6.949,62   R$                   34.868,49  

 R$     6.917,91   R$                   27.950,59  

 R$     6.886,35   R$                   21.064,24  

 R$     6.854,93   R$                   14.209,31  

 R$     6.823,65   R$                     7.385,66  

 R$     6.792,52   R$                         593,14  

 R$     6.761,53   R$                     6.168,39  

Tabelas VI: Análise de investimento da máquina trituradora de tecidos.  

Fonte: dados da pesquisa. 

PARÂMETROS   

TMA 0,46% 

PERÍODOS 15 

   

INDICADORES DE RETORNO  

VPL R$   6.168,39 

VPLA ou VAUE (parcela) R$      426,00 

TIR 1,51% 

   

INDICADOR DE PAYBACK  

PAYBACK DESCONTADOS (PERÍODOS) 15 mar/21 

 

Tabelas VII: Análise de investimento da máquina trituradora de tecidos.  

Fonte: dados da pesquisa. 

Com esse resultado, observa-se na tabela VII que se a aquisição for realizada em dezembro de 2019, 

a máquina se pagaria em março de 2021, num período de 15 meses após o investimento. Mesmo 

apresentando um tempo de retorno longo, o investimento torna-se viável, pois sua TIR é de 1,51%. 

Em comparação do TIR com a TMA de 0,46%, garante a atratividade do investimento, que renderá 

mais que em uma aplicação livre de riscos. o VPL está com um valor de 6.168,39 um valor atrativo 

pois é maior que zero sendo um excelente investimento a ser contratado. 

Como o problema com o descarte de resíduos não é unicamente da empresa Bella Enxovais, levanta-

se a hipótese da empresa realizar o recolhimento desses rejeitos das empresas vizinhas que trabalham 

com tecidos, dessa maneira, estaria resolvendo o problema de descarte das demais empresas e também 

teria mais matéria-prima para reutilizar, aumentando assim seu payback sobre o investimento feito 

para a aquisição da máquina. 

De acordo com um levantamento realizado com empresas da região, conclui-se a possibilidade de 

fazer o recolhimento de em média 1.500 kg de resíduos têxteis ao mês, sendo assim rentável de igual 



 

maneira a aquisição da máquina trituradora, mesmo diante a aquisição da máquina enfestadeira 

automática. 

Para que se obtenha parcerias com essas empresas que trabalham com o ramo têxtil será necessário 

realizar um levantamento com as mesmas para saber se terão interesse em fazer este acordo, o que 

seria vantajoso para os dois lados da negociação, pois como foi estudado, essa preocupação com o 

descarte dos rejeitos é igual para todos. 

 

3.6.1.2 Reutilização para artesanato  

 

Ao caso de a empresa não realizar a aquisição da máquina desfibradora, fica como uma opção de 

reaproveitamento dos resíduos têxteis, a reutilização em forma de artesanato. 

A empresa Bella Enxovais trabalha com uma equipe de 13 funcionárias terceirizadas, as quais 

produzem em casa artigos que são vendidos pela empresa. Poderia ser criado uma associação entre 

estas, onde a empresa Bella Enxovais repassaria a elas os resíduos produzidos para ser reutilizado, 

proporcionado com a venda do que for produzido, uma motivação financeira as costureiras, além de 

incentivar o hábito de reciclagem. Algumas ideias de como utilizar esses tecidos pelas costureiras 

são:  

 Confecção de flores de fuxico, utilizadas para enfeitar vasos decorativos ou aplique em capas de 

almofadas; 

 Com os tecidos menores, produzir tags variadas, utilizadas como lembrancinhas, presentes ou 

marcador de páginas; 

 Faixas para cabelo, onde a base pode se elástico ou meias calças finas e os tecidos podem ser 

usados para fazer os detalhes decorativos; 

 Com os retalhos maiores, produzir jogo americano para as compor a decoração da mesa ao servir 

as refeições; 

 Fabricação de braceletes, bolsas pequenas para moedas; 

 Tapetes com retalhos trançados; 

 Roupas para animais de estimação. 

Outra ação que a empresa poderia adotar seria realizar o repasse destes resíduos ao clube de artesanato 

do município, onde as integrantes se reúnem duas vezes na semana para produzir artigos e mantem 

uma pequena loja com a venda dos artigos produzidos por elas mesmo. 

 

3.6.2 Resíduos plásticos e papelões 

 

Os resíduos plásticos produzidos pela empresa, são em relação as embalagens que vem as 

matérias primas e cones de linhas. A quantidade de plástico e papelões descartados é de 3,5 

toneladas no período de dois meses. Sobre os cones de linhas, são utilizados 700 carretéis a 

cada 90 dias. Foi levantada a hipótese de realizar a devolução dos cones de linhas para a 

empresa que vende esse material a Bella Enxovais e fazer um desconto na nova compra. 

Entrou-se em contato via telefone com a empresa Filotex de Brusque SC, que relatou que 

não faz esse tipo de recolhimento e que não teria interesse também de fechar essa parceria, 

uma vez que esta faz somente a revenda do produto. Mediante a isso, entrou-se em contato 

com a empresa fabricante Linhanyl, a qual também informou que não realiza esse 

procedimento de recolhimento de cones e que no momento não teria interesse em adotar a 

ideia.  



 

A sobra de papelão é devido aos rolos em que os tecidos vêm dispostos. Também existem as 

caixas de papelão onde são recebidas as matérias primas, produtos de limpeza, materiais de 

escritório, embalagens, entre demais itens. Esse material é todo colocado em sacos plásticos, 

sem separação prévia e entregue a empresa Lumasa Papel, pois não são reutilizados dentro 

da fábrica. 

A Bella Enxovais realiza o descarte de forma consciente, entregando o material, juntamente 

com os plásticos, diretamente para a empresa de reciclagem.  

No entanto, como maneira de realizar uma ação social, a empresa poderia adotar a ação de 

fazer o repasse desses materiais para os catadores de papel da cidade. O município não possui 

uma associação desses catadores, porém, quem realiza essa atividade, faz a entrega para uma 

empresa diretamente em Pato Branco. A empresa Bella Enxovais poderia definir um dia 

durante a semana para que esses indivíduos fossem até a empresa, e de uma maneira 

igualitária, o material seria dividida entre eles, assim, a empresa estaria ajudando as pessoas 

da sociedade e eles garantiriam uma maior quantidade a ser vendida, tendo uma renda maior. 

 

3.7 Medidas implementadas  

 

Dentre os objetivos específicos explanados no projeto, estava implementar alguma ação na 

empresa que favorecesse para a redução de geração dos resíduos. Entre as sugestões 

apresentada, a empresa optou por realizar a aquisição da máquina enfestadeira automática, 

que substituirá a máquina manual, reduzindo em 45,19% a redução de resíduos têxteis 

desperdiçados no processo de corte I, como apresentado na tabela I da página 9. No entanto, 

o contrato de aquisição para a máquina ainda não está formalizado. 

 

4 Considerações finais  

  

O principal objetivo desse projeto foi propor meios de redução de resíduos têxteis que são 

gerados pela empresa, bem como implementar medidas de reutilização e um descarte 

adequado daquilo que não pode ser reutilizado, com o intuito de gerar o mínimo possível de 

lixo a ser colocado no meio ambiente, abrangendo os 3 pontos levantados: ambiental, social 

e econômico. Todos os objetivos foram cumpridos, porém a implementação conforme 

conversa com o gerente de produção será realizada apenas no mês de janeiro. 

Foram sugeridas as seguintes medidas: aquisição da máquina enfestadeira, a qual irá 

substituir a máquina de corte manual, reduzindo em 45,19%  o número de desperdício, que 

através de uma análise de viabilidade financeira foi concluído que fazer a aquisição desse 

maquinário para a empresa será viável, pois seu retorno se dará a curto prazo, num período 

de 7 meses; o uso de um software de plano de corte ajudará aperfeiçoar o plano atual da 

empresa e tornará possível um maior aproveitamento dos rolos de tecidos, com um índice 

menor de desperdício, pois de acordo a simulação realizada, nos lençóis de solteiro e casal, 

torna-se possível o aproveitamento de 100%. Para o tratamento dos resíduos que são 

impossíveis eliminar totalmente, sugere-se a aquisição da máquina trituradora de tecidos, a 

qual em um processo de trituramento, desfibrará os fios têxteis, tornando-os em fibras que 

serão utilizadas para o preenchimento de almofadas e alguns produtos de segunda linha. Esta 

aquisição é viável para a empresa, que apesar de apresentar um prazo de retorno maior de 15 

períodos, sua viabilidade foi confirmada de acordo com os cálculos. Com a aquisição dessa 

máquina, a empresa Bella Enxovais, além de estar resolvendo seu problema, também pode 

resolver o problema das empresas vizinhas que trabalham no mesmo ramo. Esta poderá 

realizar o recolhimento desses resíduos que são descartados pelas demais empresas e usá-los 

como material a ser desfibrado. Essas duas aquisições abrange os aspectos econômicos, pois 

reduzirá consideravelmente a perda de matéria prima, onde a esfestadeira diminuirá a perda 



 

de 735,35 kg de tecidos por mês, e também os aspectos ambientais, pois dessa maneira não 

será alocado ao meio ambiente esses materiais que são altamente poluentes. Já como uma 

ação social, deu-se a sugestão da empresa fazer o repasse dos papelões e plásticos que vão 

para o descarte para os catadores da cidade, onde estes poderão ter uma renda extra coma 

venda destes. Também sugeriu-se fazer o repasse de uma parte dos resíduos ao clube de 

artesanato da cidade, pois dessa maneira estará contribuindo com um movimento social e dá 

uma oportunidade de retorno financeiro para o clube, que cumpre com suas despesas somente 

com a venda dos artigos que são produzidos. Quanto as ações implementadas, este ponto 

ficará pendente até a conclusão do projeto, pois a empresa até o devido momento não realizou 

a formalização do contrato. 

Com a realização do projeto foi possível encontrar meios de descarte de um modo que os 

rejeitos gerados não se tornassem maléficos ao meio ambiente, agregando conhecimento para 

as acadêmicas e para a empresa, pois com estas ações, a Bella Enxovais estará em 

conformidade com as exigências legais sobre o tratamento desses resíduos sólidos, reduzindo 

consideravelmente os índices de desperdícios, tendo assim uma economia em seus gastos 

com matérias-primas, pois com as adequações expostas será possível ter uma diminuição da 

geração dos rejeitos e um maior aproveitamento do material comprado. Dessa maneira fica 

destacado o fundamental papel que a empresa desempenha perante a sociedade sobre o 

descarte desses materiais, mostrando que tens responsabilidade e consciência para 

desenvolver suas atividades produtivas de maneira sustentável. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I: MÁQUINA ENFESTADEIRA: ORÇAMENTO DA ENFESMAK 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II: ORÇAMENTO MÁQUINA DESFIBRADORA: 

 
Triturador de materiais fracionados Lippel TMF 3280 E, completo com: 

 Motor Elétrico 30,0 CV / IV. 

 Painel Elétrico de Controle. 

 Sistema Exaustão 4,0 CV + Ciclone para Descarga + Suporte para Big Bag. 

 Esteira inclinada para alimentação 1,0 CV. 

 Filtro manga. 

Valor total do conjunto completo:  R$ 125.000,00. 

Triturador de materiais fracionados Lippel TMF 3280 E, completo com:  

 Motor Elétrico 30,0 CV / IV. 

 Painel Elétrico de Controle. 

Valor total do conjunto desfibrador: R$ 85.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apêndice I: PLANO DE CORTE LENÇOL CASAL 

 

 

 

Plano de corte 1 / 1 - 
Quantidade: 2 Material: 

Lençol Casal 

Chapa(Chapa): 2400 mm x 50000 

mm 
Código(Chapa):1 Descrição: 

Quantidade de Peças: 25 

Aproveitamento: 100,00 % 

Perda: 0,00 % 

Corte Certo (C) 2019 Cutting 

optimization software - 

www.cortecerto.com 

 

 

 

N Projeto Código Descrição  Leg Largura Altura Qt 

1 4 1   A 2400 2000 50 

 

http://www.cortecerto.com/


 

 

Apêndice II: PLANO DE CORTE LENÇOL QUEEN 

 

 

 
 

 

Plano de corte 1 / 1 - 
Quantidade: 1 

Material: Lençol Queen 

Chapa(Chapa): 2600 mm x 50000 

mm 

Código(Chapa):1 

Descrição: 

 
Quantidade de Peças: 21 
Aproveitamento: 96,60 % 

Perda: 3,40 % 

Corte Certo (C) 2019 

Cutting optimization software - 

www.cortecerto.com 

 

 

N Projeto Código Descrição  Leg Largura Altura Qt 

1 2 1 0  A 2600 2300 21 

 

http://www.cortecerto.com/


 

Apêndice III: PLANO DE CORTE LENÇOL SOLTEIRO 

 

 

 

 

Plano de corte 1 / 1 - 

Quantidade: 1 

Material: Lençol Solteiro 
Chapa(Chapa): 2200 mm x 50000 

mm 

Código(Chapa):1 
Descrição: 

Quantidade de Peças: 35 

Aproveitamento: 98,00 % 

Perda: 2,00 % 

Corte Certo (C) 2019 

Cutting optimization software - 

www.cortecerto.com 

 

 

 

N Projeto Código Descrição  Leg Largura Altura Qt 

1 5 1   A 2200 1400 35 

 

 

http://www.cortecerto.com/


 

Apêndice IV: PLANO DE CORTE LENÇOL KING 

 

 

 

 

Plano de corte 1 / 1 - 
Quantidade: 1 Material: 

Super King 

Chapa(Chapa): 2600 mm x 50000 

mm 

Código(Chapa):1 
Descrição: 

Quantidade de Peças: 17 

Aproveitamento: 95,20 % 

Perda: 4,80 % 

Corte Certo (C) 2019 

Cutting optimization software - 

www.cortecerto.com 

 

 

 

N Projeto Código Descrição  Leg Largura Altura Qt 

1 3 1 0  A 2600 2800 17 

 

http://www.cortecerto.com/
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Resumo: 

O presente artigo teve como objetivo elaborar estratégias de marketing para alavancar as vendas dos 

produtos de uma empresa de jeans localizada na região sudoeste do Paraná. Um questionário foi 

aplicado com clientes de calça jeans, o qual foi identificado que o público alvo procura por praticidade 

na hora da compra. Com isso, fundamentado no referencial teórico e no diagnóstico realizado a partir 

das pesquisas citadas, foi possível sugerir dois planos de ação para o alcance dos objetivos iniciais do 

trabalho. Sendo o primeiro focado em vender praticidade, o produto da Seiva que hoje vem mantendo 

a fábrica e o segundo plano focado em vender moda, sugerindo a criação de uma nova marca. 

Palavras Chave: Estratégia de Marketing, Fábrica de Jeans, Alavancar as vendas, Praticidade. 

1 INTRODUÇÃO 

As organizações estão inseridas em uma nova realidade, onde necessitam buscar maior 

competitividade, inovação, estratégias de marketing, conhecimento do público alvo, táticas de 

redução de custos. Com isso é necessário fazer um planejamento estratégico do marketing da empresa 

para divulgação dos seus produtos seja o atual ou lançamentos de novos produtos, isso para atrair os 

clientes e fidelizá los. Novos produtos são fundamentais para o sucesso de longo prazo de uma 

empresa. A capacidade de inovação é fator de diferenciação junto aos consumidores. A importância 

do marketing no lançamento de novos produtos é grande. Primeiramente por saber o que os 

consumidores estão desejando, para que os produtos já nasçam com grande chance de sucesso. 

(NEVES; CASTRO, 2003). 

Após o diagnóstico empresarial realizado na empresa, foi identificado na área de marketing 

a situação problemática, assim levantando a seguinte problemática “de que maneira implementar 
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10 Acadêmica do curso de Administração da FADEP - tndalfovo@gmail.com 
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estratégia de marketing para alavancar as vendas dos produtos de uma empresa de jeans localizada 

na região sudoeste do Paraná? ”. 

Dessa forma, o presente artigo tem por objetivo geral propor estratégias de marketing para 

alavancar as vendas dos produtos de uma empresa de jeans localizada na região Sudoeste do Paraná.  

Os objetivos específicos deste artigo estão focados em: Conhecer a situação atual 

mercadológica da marca Deepy Jeans, diagnosticar qual é o público alvo da empresa, conhecer o 

comportamento do consumidor de calça jeans. 

Com isso embora existam trabalhos acadêmicos sobre marketing empresas, este artigo é o 

primeiro realizado em uma fábrica de jeans localizada na cidade de Chopinzinho, sobre estratégias 

de marketing para recondicionar o marketing da empresa e lançar um novo produto.  

Já a justificativa prática o artigo visa solucionar um problema de divulgação da marca Deepy 

Jeans e o lançamento de uma nova marca, o qual trará maior lucratividade à empresa por ser  um meio 

rentável e trará também independência para fábrica, pois a empresa é atualmente dependente 90% de 

um único cliente o qual a empresa está sujeita a perda desse vínculo com o cliente por motivos 

burocráticos. 

Portanto, tendo como base a área de marketing, esse arquivo abordará o planejamento de um 

plano de ação com as estratégias com foco no público alvo da empresa, aumentando 

consequentemente as vendas dos produtos da Indústria Seiva.  

2 METODOLOGIA ADOTADA 

O presente artigo usa uma abordagem de pesquisa qualitativa e quantitativa. Pois segundo 

Alyrio (2009) “a pesquisa qualitativa é aquela que trabalha predominantemente com dados 

qualitativos, isto é, a informação coletada pelo pesquisador não é expressa em números”.  

Entre tanto o autor Fonseca (2007, p.20) define que a “pesquisa quantitativa os resultados 

podem ser quantificados” e a pesquisa se centra na objetividade, com isso a realidade só pode ser 

compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com auxílios de instrumentos. 

Em relação aos objetivos a pesquisa se classificou exploratória “Os métodos utilizados pela 

pesquisa exploratória são amplos e versáteis. Os métodos empregados compreendem: levantamentos 

em fontes secundárias, levantamentos de experiências, estudos de casos selecionados e observação 

informal” (MATTAR, 2001, p.23). Já segundo Malhotra et al., (2005,p.116) pesquisa exploratória “ 

é conduzida para explorar a situação do problema, ou seja, para obter ideias e informações quanto ao 

problema que a gerência ou o pesquisador estejam enfrentando”. 

Esse artigo também se enquadra como uma pesquisa conclusiva, pois segundo Malhotra et 

al., (2005), essa pesquisa pode ser utilizada para verificar os dados obtidos de uma pesquisa 



 

exploratória e elaborada para ajudar o tomador de decisão a estipular, avaliar e escolher o melhor 

curso de ação.  

 Quanto aos meios de investigação utilizados a mesma se classificou como estudo de caso 

onde permite explorar mais a fundo o ambiente. “ O estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e 

detalhado”, (GIL, 2008, p.57). 

Neste artigo também foi utilizado a pesquisa bibliográfica, para o embasamento teórico e 

levantamento das estratégias de marketing. Pois segundo Marconi e Lakatos (2001), todo trabalho 

científico, deve ter o apoio e o embasamento na pesquisa bibliográfica, para que não se desperdice 

tempo com um problema que já foi solucionado e possa chegar a conclusões inovadoras. 

O universo da pesquisa é classificado como a totalidade de indivíduos avaliados em dado 

espaço, como descreve Gil (2008. p.89), “a mostra é um subconjunto do universo ou da população, 

por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características desse universo ou população”. Neste 

artigo o universo do estudo é todos os clientes de calça jeans da marca Deepy Jeans e também das 

marcas concorrentes. 

Sendo assim amostra da pesquisa se enquadra por conveniência, a qual a amostragem foram 

os clientes de calça jeans da marca Deepy Jeans.  

Em relação à pesquisa a campo, foi realizada em forma de questionários individuais 

disponibilizados aos consumidores de calça jeans da empresa e também das concorrentes, com 

objetivo de entender o comportamento do consumidor de calça jeans. E posteriormente realizado as 

análises dos dados, os levantamentos das estratégias de marketing. 

Após definidas as atividades, realizou-se a criação do plano de ação, com a ferramenta 

(5W2H) este que norteará as estratégias sugestionadas à empresa, e posteriormente detalhamento das 

estratégias.  

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISES DOS RESULTADOS 

A organização estudada é a Seiva Indústria e Comércio de Confecções LTDA-ME, foi 

fundada em primeiro de dezembro de mil nove e noventa e quatro. Sendo os sócios Jacir Francisco 

Salmonia e Neusa Maria Sangaletti, com sede na cidade de Chopinzinho-Pr, localizando-se na Rua 

Monteiro Lobato Sn, parte Chácara, 200, no bairro São Sebastião.  

Sua atividade econômica principal é a confecção de peças de vestuários exceto roupas íntimas 

e as confeccionadas sob medida, envolve os trajes masculinos, femininos e infantis. Sua atividade 

econômica secundária se refere à lavanderia, a empresa lava roupa para outras empresas e comércio 



 

varejista do vestuário e acessórios, possuindo um quadro de quarenta e cinco colaboradores internos, 

e três representantes comerciais. 

A empresa Seiva possui também Missão, Visão e Valores que regem a empresa desde 2013, 

sendo eles:  

 Missão: ser uma empresa voltada a busca pela excelência e pelo desenvolvimento humano. 

Diferenciada pelo relacionamento com os clientes e pelo foco de cada dia oferecer melhores produtos 

e serviços, ajudando no desenvolvimento da sociedade de uma maneira rentável e ética. Fonte: 

disponibilizado pela empresa. 

Visão: ser até 2018, referência no sudoeste do Paraná, no segmento de confecções como 

exemplo de gestão tendo abrangência de atuação no mercado nacional, buscando um relacionamento 

próximo e amigável com seus clientes internos e externos, satisfazendo as suas necessidades dia após 

dia. Fonte: disponibilizado pela empresa. 

Valores: Ética; Humanidade; Responsabilidade social; Compromisso com o cliente; 

Desenvolvimento humano; Melhoria contínua. Fonte: disponibilizado pela empresa. 

Tendo como base os objetivos específicos foram elaborados um questionário para analisar de 

maneira mais abrangente, quais eram os públicos alvos da empresa Seiva, e conhecer o 

comportamento do consumidor e conhecer as estratégias de marketing dos principais concorrentes da 

loja, esse questionário foi aplicado com 22 pessoas, na cidade de Chopinzinho e cidades vizinhas. 

Com o objetivo de conhecer qual era o público alvo da empresa foram elaboradas perguntas 

direcionadas aos consumidores de calça jeans,  (Gráfico 01 ) verificamos que a maioria das pessoas 

que compram calça são mulheres, pela razão delas efetuarem a compra para si próprias e também 

para os membros da família. Analisando o gráfico (Gráfico 02), verificamos que a faixa etária que 

mais compra é de 18 a 35 anos, sendo assim se conclui que o público alvo são mulheres jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01: Sexo dos entrevistados.            Gráfico 02: Idade dos entrevistados. 



 

 

                        Fonte: Resultados da pesquisa.                                Fonte: Resultado da pesquisa.  

 

Em relação ao fator mais importante que o público alvo procura na hora de comprar uma 

calça jeans, verificamos através do gráfico 03 que eles desejam uma calça com qualidade, preço e 

tecido confortável, ou seja o público alvo deseja praticidade na hora da compra. 

Gráfico 03: Fatores importantes para os clientes na hora da compra. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 

Através da pesquisa realizada, podemos verificar no gráfico 04 que a marca Deepy Jeans é 

considerada pelos clientes uns produtos de boa qualidade, tecido confortável e preço acessível.  

Gráfico 04: Avaliação dos quesitos da marca Deepy Jeans. 



 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 

Podemos verificar no gráfico 05 o local onde o público alvo da empresa utiliza as calças jeans 

da Deepy Jeans, principalmente no trabalho e festa, ou seja, os clientes compram a calça para usar no 

dia-a-dia, sendo uma calça confortável e com qualidade. 

     Gráfico 05: Onde os clientes usam calça jeans. 

 

Fonte: Resultados da pesquisa. 

 

 

Após os dados coletados, começou o acompanhamento nas redes sociais das empresas 

concorrentes, para verificar as principais formas que as concorrentes fazem para atrair o público alvo. 

Em cima do que foi levantado sobre o perfil do consumidor da empresa Seiva e as táticas 

realizadas pelas concorrentes, foram elaborados os planos de ação através da ferramenta 5W2H, 

demonstrando as estratégias para almejar o objetivo o qual é planejar estratégias de marketing para 

alavancar as vendas dos produtos da empresa Seiva Jeans. 

 

 



 

3.1 PLANO DE AÇÃO SUGERIDO 

        Fundamentado no diagnóstico realizado a partir das pesquisas citadas, foi possível sugerir dois 

planos de ação para o alcance dos objetivos iniciais deste artigo. Sendo o primeiro focado em vender 

praticidade, o produto da Seiva que hoje vem mantendo a fábrica e o segundo plano focado em vender 

moda, sugerindo a criação de uma nova marca. 

Com isso foi elaborado dois planos de ação com a ferramenta 5W2H, cada um com objetivo 

de alcançar a estratégia proposta e posteriormente o detalhamento das principais estratégias sugeridas 

para a empresa Seiva Jeans. Tendo como estratégia “A” que consiste em vender praticidade para os 

clientes e a estratégia “B” que é a criação de uma nova marca, com o intuito de alcançar um novo 

público. 

 

3.1.1 PRIMEIRO PLANO DE AÇÃO  

 

No quadro 01 foram inseridos os referidos itens do plano de ação de “Vender praticidade”, 

neste plano de ação são descritas as estratégias de como alcançar a praticidade vendendo o produto 

da marca Deepy Jeans.  

 

Quadro 01: plano de ação - vender praticidade (produto atual Deepy) 

O que? Por quê? Quando? Como? Quem? Custa? 

Contratação 

de um Gestor 

de vendas 

Focar uma pessoa 

somente nisso 

01/11/19 Recrutar e selecionar alguém 

com experiência na área de 

vendas e conhecimento na 

questão de redes sociais, também 

é importante que possua CNH. 

Aliane Valor salarial 

Curso de 

vendas em 

plataforma 

digital 

Saber como expor 

o produto da 

maneira correta 

nas plataformas 

digitais da fábrica 

01/11/19 Encontrar cursos nas regiões 

próximas  

Aliane R$ 1.500 

Reinstauração 

do site 

Mostrar os 

produtos para o 
cliente de forma 

ágil 

01/11/19 Encontrar a plataforma correta e 

estruturar o site, com base nos 
conhecimentos adquiridos no 

curso proposto acima, focando no 

ponto forte do produto que é 

praticidade 

Aliane  R$0,00 



 

Impactar 

clientes 

Despertar o desejo 

da compra  

01/11/19 Ofertar o produto em diferentes 

plataformas e de formas 

diferentes 

Vendedor R$ 300,00 

Vender pelo 

wpp 

ofertar praticidade 

na venda 

01/11/19 Manter grupo do wpp ativo e 

atender individualmente os 

clientes via plataforma, se deve 

orientar para que o cliente 

escolha a peça no site e repasse o 
código das peças que gostaria de 

receber no condicional 

Vendedor 

(a contratar)  

Valor salarial 

da pessoa  

Entregar 

condicional 

ofertar praticidade 

na venda 

01/11/19 Separar as peças escolhidas pelo 

cliente, dar saída para o controle 

interno e entregar o condicional 

para o cliente 

Vendedor 

(a contratar) 

Valor salarial 

da pessoa 

juntamente 

com 

combustível 

Redes Sociais 

ativas 

Expor o produto 

para o cliente 

01/11/19 Montar publicações no feed do 

insta e fb e também nos stories 

dessas redes sociais, manter o 

perfil bonito, com disposições e 

publicações que chamem a 

atenção do cliente 

Vendedor R$ 0,00 

investir em 

infraestrutura 

para a loja da 

fábrica 

Mudar a fachada 

da empresa para 

que os possíveis 

clientes consigam 
identificar que ali 

se encontra a loja 

da fábrica 

01/11/19 fazer um planejamento de um 

novo layout da fachada, buscar 

orçamentos para construção, 

buscar profissionais da área para 

orçamento de mão de obra 

Gestor, 

Gerente 

financeiro  

Aproximadam

ente 

R$5000,00 

reais. 

Fonte: elaborado pelas acadêmicas. 

 

 

3.1.2 Descrição 

 

O objetivo deste plano de ação consiste em focar no que a empresa vende atualmente e no 

seu público alvo, que segundo a pesquisa mostrou que os clientes buscam praticidade, sendo assim, 

a proposta é ofertar ainda mais praticidade para o cliente. 

Partindo da perspectiva que o cliente Deepy é o indivíduo que trabalha o dia todo e em alguns 

casos ainda estuda a noite, pensamos que essa pessoa não tem tempo para se deslocar até a fábrica, 

tendo em vista que os horários da fábrica são coincidentes com o do cliente nos dias de semana e no 

sábado não há expediente, por este motivo seria mais prático se as vendas possam ser efetuadas via 

WhatsApp, como ilustra a Figura 1. 



 

 

Figura 1: Grupo de WhatsApp da loja 

 

Fonte: elaborado pelas acadêmicas. 

 

 

 

 Com isso pensando que será bem trabalhoso e demandará um tempo que a funcionária Aliane 

não possui atualmente, sugere-se a contratação de uma pessoa encarregada somente do processo 

mercadológico da Seiva, essa pessoa terá como funções manter o site atualizado com as novas peças 

a serem disponibilizadas e também as redes sociais da Loja, sendo elas Instagram, Facebook e 

WhatsApp.  

Abaixo a figura 2 retrata dois modelos de publicação para o Facebook da loja, sendo a 

primeira para divulgar o WhatsApp da loja e a segunda uma estratégia para divulgar a marca e a peças 

da Deepy usando um sorteio. 

 



 

 

 

Figura 2: modelos de publicação no Facebook. 

 

Fonte: desenvolvido pelas acadêmicas. 

 

 Com isso a outra sugestão para o Facebook seria gerar a opção do cliente ir direto para o site, 

como ilustra a figura 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     Figura 03: Facebook direcionando para o site.

 

Fonte: desenvolvido pelas acadêmicas. 

 

 A figura 04 ilustra, na primeira imagem como ficaria a página do Instagram e na segunda 

seria a mesma estratégia usada no Facebook para divulgar a marca. 

 

Figura 04: Simulação perfil e postagem no Instagram  



 

 

Fonte: Desenvolvido pelas acadêmicas. 

Com relação aos funcionários para melhorar seu desempenho nas referidas funções propõe-

se que os mesmos façam cursos nas áreas de marketing digital o mesmo pode ser online ou presencial. 

 Outra estratégia deste plano de ação o qual está sendo proposto é a estruturação da loja na 

fábrica, tendo em vista que atualmente não possui aspecto de loja como ilustra a figura 05 e quem 

passa por lá nem imagina que lá dentro possui uma fábrica, muito menos uma loja. 

 

Figura 05: Simulação do layout atual. 

 

Fonte: Desenvolvido pelas acadêmicas. 

 

 



 

 Por essa razão foi elaborado um layout da planta da loja conforme ilustra a Figura 06, toda 

reestruturada, onde será vendida às peças de roupas da marca Deepy Jeans. 

Figura 06: Simulação de layout para loja. 

 

 

Fonte: Desenvolvido pelas acadêmicas. 

Sugeriu-se como demonstrado na figura 07 abaixo um cronograma de condicionais, os quais 

serão realizados  pelo funcionário a ser contratado, salienta-se que será responsabilidade também 

desse funcionário monitorar as entregas numa planilha de Excel, para ter o controle dos condicionais 

que estão com os clientes, no mesmo será possível detalhar a referência das peças, a quantidade de 

produtos conforme o cliente, também o valor de cada peça, valor total do condicional, qual dia será 

levado o condicional até o cliente e posteriormente o recolhimento dos condicionais, pela razão de 

que foi sugerido que os condicionais sejam levados até a casa ou trabalho dos clientes, para os mesmo 

terem mais praticidade.  

Figura 07: Cronograma de condicionais

 

Fonte: Elaborado pelas acadêmicas. 

 

 



 

Além de ter o controle através dessa planilha, será possível identificar os principais atrativos 

dos clientes em relação às peças e assim auxiliará na escolha de produtos previsto para novos 

condicionais a serem organizados e levados até os clientes. 

Outra estratégia de divulgação tendo em vista que a marca pretende vender praticidade, para 

possíveis consumidores que trabalham dia todo, sugere-se para a propagação da marca Deepy Jeans, 

através de carro de som com a seguinte vinheta: 

“Venha conferir a novidade na loja Deepy Jeans Wear, temos calça femininas e masculinas 

com super promoção. Estamos localizados na rua Monteiro Lobato, Bairro São Francisco. Atendemos 

de segunda a sexta das 8h às 18h.  Entregamos condicional de acordo com o seu pedido via WhatsApp, 

confira nossa novidade nas redes sociais e participe das promoções e ofertas exclusivas”. (Fonte: 

elaborado pelas acadêmicas.)   

Essas propagandas seriam reproduzidas pelas ruas comerciais da cidade de Chopinzinho, com 

o objetivo de alcançar o público alvo, que como citado acima são pessoas que trabalham o dia todo e 

procuram praticidade.  

Em relação às postagem foi sugerida a estratégia da criação de um cronograma de postagem 

para as redes sociais (Facebook, Instagram e WhatsApp), estabelecendo os critérios de feriados e 

datas comemorativas no calendário de 2020, com isso a tabela 01 está demonstrado um cronograma 

anual de publicações conforme as datas comemorativas e a tabela 02 um cronograma de postagem 

mensais a ser realizado no mês de dezembro de 2020. 

Essas publicações e lançamentos de promoções fortalecem a divulgação da marca Deepy 

Jeans, chamando mais a atenção do público alvo. 

Tabela 01: Cronograma anual de postagens. 

Mês Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Estratégia 

Janeiro     X X Férias, volta aulas 

Fevereiro       X Carnaval 

Março X X X X Coleção Outono 

Abril   X X   Páscoa, Tiradentes 

maio X X X X Dias das Mães,  Coleção inverno 

Junho X X X X Dia do trabalho, Namorados, festa junina 



 

Julho   X X X Festa Julina 

Agosto X X     Dia dos Pais 

Setembro X X X X Independência,  Coleção Primavera 

Outubro X X X   Crianças, outubro rosa 

Novembro X X X X Coleção Verão ,13° salário, novembro azul 

Dezembro X X X X Aniversário Seiva, Natal, Ano novo, Feirinha 

Fonte: Elaborado pelas acadêmicas.  



 

Tabela 02: Cronograma mensal de postagens. 

 

Fonte: Elaborado pelas acadêmicas. 

 

3.2 SEGUNDO PLANO DE AÇÃO 

No quadro 02 foram inseridos os referidos itens do plano de ação de “Desenvolver nova 

marca (moda masculina) ”, neste plano de ação são descritas as estratégias de como desenvolver a 

nova marca Route 67. 

Quadro 02: Plano de ação - desenvolver nova marca (moda masculina) 

O que? Por quê? Quando? Como? Custa? Quem? 

Desenvolver a 

marca Route 67 

Atingir um novo 

público 

01/11/19 Estudar tendências e 

entender o público que se 

quer atingir  

R$ 0,00  Aliane 

Desenvolver 

logo e etiquetas 

Criar logo e 

desenvolver 

etiquetas 

01/11/19 Criar logo da marca e 

desenvolver as etiquetas 

R$ 3.000 Aliane 

Divulgar as 

peças 

Chegar ao 

público alvo 

01/11/19 Estruturar Instagram e 

Facebook 

R$ 0,00 Aliane 

Buscar parcerias Ponto de venda 
onde está o 

01/11/19 Entrar em contato com 
empresas que atendam o 

Estipular a 
porcentage

Vendedor 



 

com barbearias cliente alvo seu público alvo m sobre as 

vendas que 

a parceira 

irá receber 

Trabalhar com 

patrocínio 

Para divulgação 

da marca 

20/02/20 Entrar em contato com 

organizadores de festas 

que possuem o público 

alvo, como por exemplo, 

cervejadas. 

Depende do 

valor 

cobrado 

pelo 
organizador 

das festas 

Aliane 

Fonte: Elaborado pelas acadêmicas. 

 

 

3.2.1 Descrição 

 O objetivo deste plano de ação consiste em repaginar o mix de produtos, trazendo uma pegada 

mais de moda e estilo o que é muito procurado nos dias atuais, em conversa com o gestor o mesmo 

relatou que já estava estruturando uma nova marca chamada “Route 67” e que a ideia dele é produzir 

uma calça masculina para vender para barbearias, tendo em vista que hoje as barbearias estão bem 

modernizadas e o contexto não é somente corte de cabelo e barba, algumas possuem bares e até 

mesmo lojas. 

 Com o objetivo de entender melhor o público alvo, que são rapazes que buscam roupas joviais 

e que frequentavam barbearias, foram aplicadas pesquisas com seis jovens possíveis clientes, com as 

idades entre 20 e 30 anos.  

Quando questionados se comprariam roupas em barbearias a totalidade dos respondentes 

afirmaram que comprariam. Ao pedir para completarem a frase “calça jeans é…”, houveram respostas 

como a de Daniel, 22 anos: “a definição de um estilo” e a de Henrique, 24 anos: “uma peça 

indispensável em qualquer guarda roupa”. Em relação a quanto estariam dispostos a pagar os valores 

ficaram entre R$150,00 a R$400,00 reais, quando levado em conta que a fábrica possui o processo 

de produção completo a empresa conseguiria ter uma margem de contribuição maior por peça, por 

ter maior valor agregado.  

 Considerando o exposto acima, sugerimos que as marcas não sejam atreladas, ou seja, que a 

Route 67 não tenha vínculo com a Deppy Jeans, pensando que o produto da Route 67 será 

comercializado com valor agregado e que a pesquisa realizada com os clientes da marca Deppy Jeans 

revelou que a marca está diretamente ligada com promoção, não será interessante para a empresa ligar 

as duas marcas.  



 

 Para criação da marca Route 67 será necessária criação de uma nova logo e isso a empresa já 

tem estruturado como ilustra a figura 08 abaixo, sendo assim falta agora a divulgação das peças para 

o público alvo. 

 

Figura 08: Sugestões de logo para nova marca.  

 

 

Fonte: Fornecido pela empresa. 

  

 

Para a divulgação da marca Route 67, sugerimos a criação de uma conta no Instagram e 

Facebook como ilustra a figura 09, vinculadas as barbearias, onde será publicado o lançamento da 

marca e onde encontrar a mesma, assim chamando o público alvo. 

 

 

 



 

Figura 09: Simulação Instagram e Facebook. 

Fonte: Desenvolvido pelas acadêmicas.



 

 Com isso a sugestão para a divulgação da marca é patrocinar festas e eventos que são 

frequentados pelo público alvo da marca, como exemplo cervejadas, jogos e shows. Objetivo é 

inserir a marca onde jovens usuários da moda masculina se encontram, com a finalidade de trazer 

mais visibilidade.  

Na pesquisa realizada com possíveis clientes da marca Route 67 demonstrou que os perfis 

dos entrevistados costumam frequentar festas como as citadas a cima. 

Essa estratégia consiste em colocar a logo da Route 67 nas peças de divulgação das festas 

patrocinadas conforme figura 10, para que o público alvo conheça a marca, tendo em vista que 

possuem festas que são frequentadas por mais de mil pessoas.  

Figura 10: Exemplo de divulgação para a marca Route 67. 

 

 

Fonte: Página Facebook Joia Sudoeste 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento do presente estudo, possibilitou a percepção do que foi proposto nos 

objetivos iniciais, além disso, com resposta dos questionários teve-se a oportunidade de sugerir 

um planejamento das estratégias de marketing da empresa. Dessa forma, as expectativas foram 

atingidas e sem dúvida podem contribuir para o desenvolvimento da empresa, resultando em 

lucratividade.  

Em relação ao trabalho desenvolvido sugerimos além das estratégias propostas também 

recomendações futuras para a empresa, com o decorrer do tempo, avalie a possibilidade de 



 

fechamento de parcerias com redes de comercialização de calça jeans, por exemplo a rede das 

lojas Tica Linda, Leve Confecções, entre outras lojas. 

Por fim, a equipe agradece os gestores da empresa Seiva Jeans que colaboraram com o 

desenvolvimento do estudo, agrade-se também ao orientador Guilherme Wittmann pelas 

considerações e acompanhamento no desenvolvimento e conclusão do trabalho científico. 
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