
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: O DIFERENCIAL DAS EMPRESAS DO 

SETOR RODOVIÁRIO DE CARGAS 

 

 

Ângela Daniel 

Elusiane Maciel 

Marcelo Capdeville 

Marco Massari 

Ricardo Frota 
 

 
 
 

Professor Orientador: Geraldo Figueiredo Filho 
 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza-CE 

2019 

https://www.facebook.com/FundacaoDomCabral/?fref=nf
https://www.linkedin.com/company/fundacao-dom-cabral?trk=cws-ci2-coname-0-0
https://twitter.com/DomCabral?ref_src=twsrc%5etfw
https://www.youtube.com/user/FDCIdeas


 
 

Ângela Daniel 

Elusiane Maciel 

Marcelo Capdeville 

Marco Massari 

Ricardo Frota 

 

 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: O DIFERENCIAL DAS EMPRESAS DO 

SETOR RODOVIÁRIO DE CARGAS 

 

 

 

Projeto apresentado à Fundação 
Dom Cabral como requisito parcial 
para a conclusão do Programa de 
Especialização em Gestão de 
Negócios.  
 
Professor Orientador: Geraldo 
Figueiredo Filho 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza-CE 

2019 



 
 
RESUMO 

 

O projeto enfatiza a importância do Planejamento Estratégico (PE) nas empresas 

de distribuição por transporte rodoviário de carga, como forma de aprimorar a 

competitividade no setor, pela compreensão do processo de planejamento 

estratégico e de suas etapas, desde a elaboração à implementação na 

organização. O trabalho apresenta os fundamentos conceituais do planejamento 

estratégico, sua aplicação e as principais características do processo na 

organização. Destaca o envolvimento e a participação dos colaboradores e 

gestores em todos os níveis, com o objetivo de assegurar o planejamento, a 

execução e o controle do processo. Demonstra a relevância da liderança do 

gestor no processo, com o intuito de manter a equipe motivada e unida pelo 

conhecimento do direcionamento estratégico da organização como um todo. 

Para consolidar a aplicação do PE, foi feito um benchmarking com uma empresa 

do setor, que adota o planejamento estratégico como uma ferramenta efetiva de 

gestão, com foco na sustentabilidade e nos resultados dessa prática. A 

relevância do projeto se traduz na aplicação, já em curso, dos conhecimentos 

adquiridos na elaboração de um planejamento estratégico em uma empresa do 

setor de transportes rodoviário de cargas, que demonstrou interesse na iniciativa 

e disponibilizou o contato com os gestores, para o levantamento de dados e 

conhecimento da sua dinâmica de negócios, o que possibilitará sua elaboração, 

implementação e execução. E, principalmente, assegurar sua eficácia pelo 

controle dos processos exercidos pela organização. Os fundamentos da 

metodologia da estratégia, do planejamento estratégico e do ferramental relativo 

ao processo, bem como os resultados esperados pela aplicação, poderão 

representar um marco, pela possibilidade de replicação para outras empresas 

do setor de transportes rodoviários de carga, em busca de melhor 

competitividade. 

Palavras-chave: Planejamento – Estratégia – Competitividade. 
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1 INTRODUÇÃO 

As rápidas e recentes transformações nos diversos fatores que afetam as 

organizações, como a economia, a política, as mudanças sociais, culturais e os 

avanços tecnológicos, aliados a um ambiente de negócios cada vez competitivo 

e inovador, tornam imperativo que para uma gestão competitiva as organizações 

definam claramente seus planos de negócios e principalmente, pautem suas 

ações e direcionamentos para o futuro a partir de planejamento estratégico 

consistente. 

O planejamento estratégico (PE) é uma importante ferramenta gerencial 

pois oferece apoio à tomada de decisão, auxilia na interpretação do ambiente 

organizacional, prepara os gestores para agirem de forma adequada diante dos 

desafios impostos pelo mercado e é aplicável em todos os tipos e tamanhos de 

organizações (KICH; PEREIRA e FERNANDES 2011).  

O dinamismo do mercado impele as organizações para ajustes e 

adaptações com muito mais rapidez e flexibilidade do que o praticado em 

períodos anteriores. Não obstante, observa-se em vários segmentos e também 

no setor de transporte rodoviário de cargas, que ainda há uma forte incidência 

de empresas que não conduzem um processo estratégico. Não raramente, pela 

atitude do não reconhecimento dos seus pontos fracos de sua empresa, ou os 

impactos de mudanças no modelo de gestão e mesmo a falta de conhecimento 

do processo de planejamento estratégico (PEREIRA, 2010). 

O planejamento estratégico empresarial se aplicado de forma a envolver 

toda a empresa, de maneira eficiente e eficaz, ajuda na integração e no 

direcionamento para a sustentabilidade do negócio no mercado de atuação. 

As empresas que incorporam o conhecimento do processo de 

planejamento e utilizam um plano estratégico eficiente, tendem a se tornar mais 

competitivas; e pela formulação das estratégias, conseguem definir com maior 

assertividade as metas e objetivos a serem alcançados. Nesse processo, ficam 

mais evidenciados a cultura e os valores da organização, que devem permear 

todos os níveis da organização. 

O planejamento estratégico deve ainda focar nos recursos e principais 

ações para a consecução dos objetivos e metas da organização; e traz forte 

agregação de valor, principalmente para as pequenas e médias empresas, o que 
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pode significar o diferencial entre o caminho para a sustentabilidade ou o 

aprofundamento de uma série de problemas estruturais (CEZARINO e 

CAMPOMAR, 2007). 

No Brasil, país de dimensões continentais, a atuação no setor logístico é 

um grande desafio. Em consequência, o desenvolvimento de uma cultura de 

estratégias, inovação e com foco na rentabilidade, como um instrumento crítico 

de gestão de custos torna-se um diferencial competitivo prioritário pelo 

desenvolvimento e aplicação de modelos que garantam sua sustentabilidade, 

dado a importância vital que os custos dos transportes representam para os 

meios de produção no país.  

De acordo com os Estudo dos Custos Logísticos do Brasil, realizado pela 

Fundação Dom Cabral (2017), o custo logístico total da operação como 

percentual médio do faturamento das empresas vem crescendo nos últimos 

anos, conforme mostra o gráfico 1. 

Gráfico 1 – Custos Logísticos do Brasil 

 

                    Fonte: Estudo sobre custos logísticos do Brasil (FDC, 2017). 

O estudo também aponta que o transporte é o custo de maior impacto na  

formação do preço final dos produtos, sendo o item que mais se aproxima da 

máxima relevância percebida, conforme o gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Relevância do transporte na formação de preço 

 

Fonte: Estudo sobre custos logísticos do Brasil (FDC, 2017). 

Diante desses desafios, o planejamento, como parte do processo 

administrativo, é um forte aliado e capaz de oferecer condições de rumo e 

continuidade para uma empresa. 

O planejamento estratégico implica, fundamentalmente, em traçar o futuro 

da organização e alcançá-lo. Sua essência consiste em vislumbrar as 

oportunidades e problemas futuros a fim de explorá-los e ou mitiga-los. 

O planejamento é um processo que começa com a determinação de 

objetivos, definição de estratégias, políticas e detalhamento de planos de ação 

para alcançar os objetivos inicialmente traçados. Estabelece, portanto, um 

sistema de decisões e inclui uma revisão dos objetivos para alimentar um novo 

ciclo de planificação. (CHIAVENATO, 1987). 

O planejamento está relacionado ao alto nível da organização, 

estabelecendo a melhor direção a ser seguida, observando os fatores externos, 

não controláveis, visando superar os entraves pela definição de estratégias 

inovadoras. 

1.1  JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO PROJETO PARA A 

ORGANIZAÇÃO 

No Brasil, o modal mais utilizado na economia é o rodoviário, segundo a 

Confederação Nacional de Transporte. Esse modal é responsável por 61% da 
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movimentação de mercadorias no país, sendo assim um elemento fundamental 

para a economia (CNT, 2014). 

Devido ao excesso de oferta de prestadores de serviço, o setor encontra-

se em uma situação não muito favorável, situação agravada em 2018 pela greve 

dos caminhoneiros, em que o Governo Federal formulou uma tabela de piso 

mínimo de frete e que encareceu em média 45% o custo do transporte.  

1.2 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

Este trabalho objetiva apresentar e propor o processo de planejamento 

estratégico como contribuição para a melhoria da competitividade e otimização 

dos processos logísticos. A pesquisa descreve os principais fundamentos, 

conceitos e ferramentas com o escopo de aplicação para um caso real, com 

vistas a propor possíveis replicações para empresas do setor de transporte 

rodoviário de cargas, na busca de uma maior efetividade em suas ações.   

Em linha com o objetivo geral, foram delineados os seguinte objetivos 

específicos: a) mapear ferramentas e ações que facilitem a superação das 

barreiras que dificultam a implantação de uma cultura de inovação nas 

organizações do setor de transportes; b) levantamento e consolidação das bases 

conceituais e identificação dos processos e etapas para a elaboração do 

planejamento estratégico; c) adequação da metodologia e práticas às empresas 

do segmento de transportes rodoviários de cargas; e d) direcionar a aplicação 

para um caso real e identificar a possibilidade de replicação para outras 

empresas, que possam aplicar e se beneficiar da prática do planejamento 

estratégico.  

1.3 ESTRUTURA DO PROJETO 

A partir dos conhecimentos obtidos com a revisão de literatura, com a 

parte empírica do trabalho e pelo estudo prático desenvolvido, o projeto 

apresenta a seguinte estrutura: 

Capítulo 1 – descreve a importância do planejamento estratégico, 

apresenta a relevância do tema para as empresas do setor rodoviário de 

transportes e descreve os objetivos gerais e específicos.  
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Capítulo 2 – percorre os principais fundamentos e bases conceituais, 

desenvolvidos por autores e trabalhos de referência que ajudam a embasar o 

tema, explica o que é estratégia, planejamento e planejamento estratégico, 

mostra as fases do planejamento estratégico e suas principais ferramentas como 

a matriz SWOT, CANVAS, 5W2H, Matriz BCG, Balanced Scorecard (BSC) e 

descreve o benchmarking e a sua importância.  

Capítulo 3 – apresenta a metodologia utilizada para a realização da 

pesquisa, as delimitações do trabalho, o universo amostral da pesquisa e seu 

recorte empírico, bem como a análise geral dos resultados. 

Capítulo 4 – descreve o setor e o histórico sobre as empresas do modal 

de transportes rodoviário de cargas no Brasil; relata o benchmarking com uma 

empresa do setor, que pauta sua gestão a partir de um planejamento estratégico 

implementado e executado; descreve a realidade da empresa objeto da 

aplicação deste projeto e a pesquisa conduzida na organização. 

Capítulo 5 – desenvolve e apresenta a proposta de solução e de melhorias 

identificadas com base nos resultados obtidos e contextualiza com a análise da 

viabilidade de forma setorizada, nas dimensões financeira, comercial e 

operacional. 

Capítulo 6 – relata as conclusões, contribuições, limitações da pesquisa e 

recomendações para possíveis continuidades relacionadas ao projeto. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 ESTRATÉGIA 

A estratégia tem apresentado diferentes significados ao longo do tempo. 

Inicialmente, a “estratégia” tinha um significado militar e representava a ação de 

comandar ou conduzir exércitos em tempo de guerra. Desde então, o termo 

estratégia tem evoluído para uma disciplina de conhecimento aplicado à  gestão, 

com conteúdo, conceitos e razões práticas nos âmbitos acadêmico e empresarial 

(MAINARDES; FERREIRA; RAPOSO, 2011). 

Para Mintzberg (1967), estratégia é a soma das decisões tomadas por 

uma organização em todos os aspectos, tanto comerciais como estruturais, 

sendo que a estratégia evolui de acordo com o processo de aprendizado do 

gestor da firma. 
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Ansoff (1990) define estratégia como um dos vários conjuntos de 

regras de decisão para orientar o comportamento de uma organização. “Uma 

estratégia é um padrão de ações e de alocações de recursos destinados a atingir 

os objetivos da organização” (BATEMAN E SNELL, 1997, p.124). 

Para Porter (1996) estratégia é a integração das diversas atividades da 

empresa e o seu sucesso depende de várias iniciativas positivas para uma 

organização e que elas se integrem.  

2.2 PLANEJAMENTO  

Para Pereira (2010) a palavra “planejamento” lembra pensar, criar, moldar 

ou mesmo tentar controlar o futuro da organização dentro de um horizonte 

estratégico e pode-se afirmar que o planejamento pode ser o processo 

formalizado para gerar resultados a partir de um sistema integrado de decisões. 

Mintzberg (2007) afirma que planejamento é um processo formal para 

gerar um resultado estruturado, na forma de um sistema de decisões integrado. 

E, segundo Oliveira (2011), o planejamento pode ser conceituado como um 

processo desenvolvido para o alcance de uma situação desejada de um modo 

mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e 

recursos pela empresa. 

2.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O tema do Planejamento Estratégico assumiu grande projeção no 

contexto administrativo das empresas nas últimas décadas, o que se reflete nos 

inúmeros estudos sobre o tema. 

Trata-se de um processo da administração que vem sendo estudado 

desde os anos 70 por grandes especialistas da área, apresentando-se no 

contexto empresarial como uma ferramenta de gestão, fundamental para o 

sucesso da organização. Refere-se, portanto, à implementação de planos para 

o alcance de objetivos previamente estabelecidos. O planejamento estratégico 

constitui as bases para a longevidade de uma empresa no atual cenário de 

mudanças e é por meio do planejamento que são definidos onde, como e quando 

a empresa deseja alcançar seus objetivos. (TEIXEIRA e ALONSO, 2014). 
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Conforme Dornelas (2014), os objetivos e metas são os referenciais do 

planejamento estratégico e devem ser escritos de forma que possam ser 

medidos, comparados e avaliados. No atual cenário econômico, onde o mercado 

está cada vez mais competitivo, e as empresas precisam focar em seus objetivos 

e traçar diferentes formas de atrair clientes para a sua sobrevivência 

mercadológica, é no plano estratégico que as organizações encontram as 

ferramentas necessárias para sobreviver perante seus concorrentes. 

O planejamento estratégico inicia-se com a elaboração do Pensamento 

Estratégico da organização e com a análise do ambiente, cria a consciência das 

oportunidades e ameaças,  dos pontos fortes e fracos para o cumprimento da 

sua missão e, através desta consciência, estabelece o propósito de direção que 

a organização deverá seguir para aproveitar as oportunidades e evitar riscos. 

Assim, o planejamento estratégico tem que ser feito de maneira a integrar 

todos os setores da empresa, unificando a tomada de decisões para a melhor 

administração da organização. O planejamento contribui para diminuição das 

chances de erros futuros e estabelece a direção que a empresa poderá tomar 

para chegar onde deseja. (FISCHMANN; ALMEIDA, 2009, p.25).  

2.4 FASES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Para Certo et al (2007) o planejamento estratégico é dividido em etapas. 

As etapas básicas são compostas por: análise do ambiente, estabelecimento da 

diretriz organizacional, formulação da estratégia, implementação da estratégia, 

e controle da estratégia.  

Na primeira etapa envolve a análise do ambiente em que a organização 

procura observar e identificar as oportunidades e riscos atuais e futuros, os quais 

possam influenciar o processo para o alcance dos seus objetivos. 

A segunda etapa trata do estabelecimento da diretriz organizacional. 

Nesse momento a organização vai traçar sua missão e seus objetivos 

organizacionais. Aqui se define qual a finalidade da empresa e onde ela quer 

chegar em um determinado espaço de tempo. 

Na terceira etapa é feita a formulação da estratégia. Nessa fase a 

empresa, formula o caminho o qual vai percorrer para que suas metas e objetivos 
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sejam alcançados, sempre buscando caminhos alternativos para se manter 

concorrente no mercado. 

A quarta etapa é a implementação da estratégia onde tudo que foi 

colocado no papel para o planejamento agora deve ser colocado na prática, por 

meio de ações conjuntas dos setores, é o momento crucial em que tudo que foi 

planejado, seja de fato concretizado. 

Na quinta etapa do planejamento estratégico ocorre o controle 

estratégico. Nessa etapa é feita uma avaliação dos processos a fim de 

aperfeiçoar e assegurar que funcione de forma adequada. 

Essas etapas são de extrema importância para a efetividade do 

planejamento estratégico organizacional, visando o melhor resultado, a 

competitividade da organização e sobrevivência perante o mercado no qual atua 

(CERTO et al, 2007). 

2.5. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O processo de implementação é uma etapa crítica no planejamento 

estratégico, pois é nessa fase que se colocam em prática todas as ações 

planejadas previamente. É nesse estágio que aparecem as dificuldades para os 

gestores. Segundo Certo et al (2007) para que a organização atinja seus 

objetivos, deve-se não somente formular, mas também implementar 

efetivamente suas estratégias. 

A fase de implementação do planejamento estratégico é a fase mais difícil, 

pois os gestores têm que tirar tudo que está no papel, o qual foi planejado, e 

colocar em ação para que os resultados sejam alcançados. A implementação 

estratégica eficaz requer que os administradores considerem e tratem as várias 

questões críticas e importantes que surgem. (WRIGHT; KROLL; PARNELL, 

2007). 

Segundo Kich, Pereira e Fernandes (2011),para que a implementação do 

planejamento estratégico seja bem-sucedida é necessário que o gestor siga os 

seguintes passos: 

 Elaboração da Matriz de coordenação - no processo da 

implementação, o gestor divide responsabilidades de acordo com os 

setores, começando desde a diretoria, sempre observando o 
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planejamento estratégico, para que cada um colabore para o resultado 

satisfatório; 

 Elaborar um plano de ação - é importante que o gestor se oriente por 

onde deve começar a agir e quais os objetivos que ele quer alcançar 

primeiro; seguindo, então, para o planejamento e qual a prioridade deste; 

 Elaborar os projetos estratégicos e orçamentos - nesse processo, após 

a identificação das prioridades, o gestor tem que fazer uma análise dos 

gastos que a empresa terá para a implantação do planejamento. O 

importante nessa etapa é garantir os recursos necessários para que a 

implantação ocorra; 

 Divulgar e buscar o compromisso - após a garantia dos recursos, o 

gestor de fato comunica as atividades a serem exercidas e coloca o 

projeto em prática; 

 Avaliar resultados e corrigir rotas - os gestores devem acompanhar as 

ações periodicamente, sempre atentos aos resultados que desejam obter. 

Caso os processos se desalinhem no decorrer do caminho, cabe ao gestor 

observar, corrigir e se necessário, traçar rotas alternativas para que o 

planejamento obtenha o sucesso desejado. 

Após o processo de implementação do planejamento estratégico é 

necessário que seja feito o controle dos processos que estão sendo 

implementados, a fim de que se possa antever se a organização está alinhada 

com o que foi planejado e se certifique que está seguindo no caminho certo para 

o alcance dos objetivos (FERNANDES e BERTON, 2009).  

Segundo Rebouças (2006) o controle pode ser definido em termos 

simples, como a ação necessária para assegurar a realização dos objetivos, 

desafios, metas, estratégias e projetos estabelecidos. 

Para o gestor, a função controle é essencialmente importante, visto 

permitir que sejam identificados os erros ainda no início dos processos e que os 

corrija, permitindo que o gestor faça um realinhamento dos planos e processos, 

a fim de que a organização permaneça no caminho inicialmente planejado. 

Ainda de acordo com Rebouças (2006), pelo controle e avaliação no 

planejamento estratégico é possível acompanhar o desempenho do sistema. Por 

meio de comparações de situações alcançadas e previstas, no que tange aos 
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objetivos desafios e metas, tendo em vistas, as estratégias e políticas adotadas 

pela organização.  

2.6 BENCHMARKING 

Segundo Gomes (2004), o benchmarking é uma procura por melhores 

práticas e atividades estratégicas, que conduzem uma organização a fomentar 

seus negócios e se torna uma importante ferramenta na elaboração do 

planejamento estratégico. 

Ainda nesse entendimento, “benchmarking é o processo contínuo para 

mensurar produtos, serviços e práticas com os mais fortes concorrentes ou com 

as companhias reconhecidas como líderes da indústria” (BALM, 1995, p.34).  

Para ZAIRI e LEONARD (1995) o benchmarking vem de benchmark, que 

significa uma marcha feita por agrimensor indicando um ponto em uma linha de 

nível, um padrão ou um ponto de referência. Já para Camp (1998) o 

benchmarking é basicamente um processo de fixação de objetivos ou a nova 

maneira de se fazer negócios. 

Maximiano (2011) cita cinco fases distintas pelas quais passa o processo 

de benchmarking, conforme podem ser delineadas abaixo, envolvendo: 

1. Planejamento 

- Identificar o que marcar para referência; 

  - Identificar empresas que servem como referências; 

  - Determinar o método de coleta de dados e efetuar a coleta. 

2. Análise 

   - Determinar a atual “falha” de desempenho; 

   - Projetar futuros níveis de desempenho; 

3. Integração 

  - Comunicar as descobertas do benchmarking e obter aceitação; 

  - Estabelecer metas funcionais; 

  - Desenvolver planos de ação. 

4. Ação 

- Implementar ações específicas e monitorar progressos; 

- Recalibrar os marcos de referência (benchmarking). 

5. Maturidade 
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- Posição de liderança atingida; 

           - Práticas plenamente integradas aos processos. 

Segundo Camp (1998, p. 67) para decidir com quem fazer o 

benchmarking, “é necessário desenvolver um processo de busca que começa 

com a relação, em termos gerais, dos principais concorrentes de uma empresa 

e depois se estende às empresas líderes de setores não concorrentes”. 

Boxwell (1996) trata do benchmarking no planejamento estratégico e 

afirma que a fase do planejamento exige habilidade para levantar e analisar as 

questões críticas a serem tratadas e observadas no benchmarking, bem como 

assegurar o uso das  habilidades organizacionais para sua análise, para que 

possam garantir que o processo do planejamento estratégico seja muito bem 

elaborado e depois executado de forma harmoniosa e com sucesso. 

2.7 MATRIZ SWOT 

A análise SWOT serve para posicionar ou verificar a situação e a posição 

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

                                             Figura 1 - Matriz SWOT 

 
    Fonte: Disponível em: < https://www.iset.com.br/>. Acesso em 12.jun. 2019. 

 
A matriz SWOT foi criada pelos professores Kenneth Andrews e Roland 

Cristensen, da Harvard Business School, e posteriormente aplicadas por 

inúmeros acadêmicos. A análise SWOT estuda a competitividade de uma 

organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), Weaknesses 

(Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 

Essas quatro variáveis possibilitam listar de forma crítica e prioritária, as 

forças e fraquezas da empresa (fatores internos) e as oportunidades e ameaças 

https://www.iset.com.br/
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do meio em que a empresa atua (fatores externos). Quando os pontos fortes de 

uma organização estão alinhados com os fatores críticos de sucesso para 

satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa será por certo, competitiva 

no longo prazo (RODRIGUES et al, 2005). 

2.8 MÉTODO CANVAS 

A ferramenta consiste em um mapa visual que irá orientar a organização 

no desenvolvimento de uma estratégia organizacional. Com o Canvas é possível 

alinhar e ilustrar as ideias, o que garante uma melhor compreensão entre todos 

os integrantes da equipe de modelagem de negócio sobre o cenário atual e futuro 

da empresa (OSTEWALDER, PIGNEUR, 2011b; OROFINO, 2011). 

                      Figura 2: Modelo de negócio Canvas. 

 

           Fonte: Osterwalder e Pigneur (2011b, p. 44). 

O objetivo dos autores ao desenvolver essa ferramenta foi permitir a 

qualquer pessoa interessada, criar ou modificar um modelo de negócio, uma vez 

que Business Model Canvas apresenta uma linguagem clara, possibilitando o 

intercâmbio de ideias entre os envolvidos no processo de modelagem do negócio 

(OROFINO, 2011).  

2.9 – CONCEITO 5W2H 
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Behr et al (2008, p. 39) definem esta ferramenta como sendo "uma 

maneira de estruturar o pensamento de uma forma bem organizada e 

materializada antes de implantar alguma solução no negócio”. A denominação 

deve-se ao uso de sete palavras em forma de questões e vem do inglês: What? 

(O que? Qual?), Where? (Onde?), Who? (Quem?), Why? (Porque? Para que?), 

When? (Quando?), How? (Como?) e How Many? ou How Much? (Quanto? 

Custo?).  

Essa ferramenta é amplamente utilizada devido à sua compreensão e 

facilidade de utilização. O método consiste em responder às sete perguntas de 

modo que todos os aspectos básicos e essenciais de um planejamento sejam 

analisados. De acordo com Franklin (2006), a ferramenta 5W2H é entendida 

como um plano de ação, ou seja, resultado de um planejamento como forma de 

orientação de ações que deverão ser executadas e implementadas, sendo uma 

forma de acompanhamento do desenvolvimento do estabelecido na etapa de 

planejamento. 

2.10 MATRIZ BCG 

De acordo com Kotler (2000) a Matriz BCG ou Matriz Crescimento-

Participação é um instrumento analítico que tem a finalidade de classificar os 

produtos de um empreendimento, através do seu potencial. Por esse motivo, a 

Matriz BCG permite que a organização analise seu portfólio de produtos, visando 

uma melhor distribuição de seus recursos.  

Certo e Peter (1993) salientam que a principal ideia desta ferramenta está 

em garantir um quadro equilibrado de negócios, de modo que seja possível gerar 

mais rentabilidade e lucratividade durante o processo de fabricação. 

A matriz BCG possui quatro células, que demonstram, de forma particular 

os negócios ou produtos, sendo elas: estrelas, pontos de interrogação, vacas 

leiteiras e abacaxis 

Maximiano (2011) complementa que muitos produtos e negócios têm um 

ciclo de vida que passa pelos quatro quadrantes da matriz: começam como 

pontos de interrogação e tornam-se estrelas. À medida que surgem novos 

concorrentes, transformam-se em vacas leiteiras e, finalmente, em cães vira-

latas (Figura 3). 
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Figura 3 – Matriz BCG 

 

Fonte: Adaptado de Stern e Stalk Jr. (2002).  

Kloter (2000) explica as quatro células que compõem a Matriz BCG: 

 Pontos de Interrogação: são negócios que operam em mercados de 

alto crescimento, mas que têm baixas participações relativas, sendo 

assim, um produto Ponto de Interrogação exige alto investimento. É 

usado o termo Ponto de Interrogação porque a empresa deve 

analisar/questionar a permanência desse produto. 

 Estrelas: se o negócio do tipo Ponto de Interrogação for bem-sucedido, 

ele se torna uma Estrela. Um produto Estrela é líder no mercado de alto 

crescimento, porém, ainda não produz um fluxo de caixa positivo. A 

empresa deve gastar recursos substanciais para acompanhar a alta 

taxa de crescimento e repelir os ataques dos concorrentes. 

 Vaca Leiteira: quando a taxa anual de crescimento de mercado cai para 

abaixo de 10 por cento e se ainda tiver a mais alta participação relativa 

naquele mercado, a Estrela se torna uma Vaca Leiteira. Uma Vaca 

Leiteira gera muito caixa. Como a taxa de participação relativa no 

mercado já caiu, a empresa não precisa mais financiar expansões de 

capacidade. A empresa pode utilizar os produtos Vacas Leiteiras para 

pagar suas contas e apoiar seus outros negócios. 

 Animais de Estimação: são produtos com pequenas participações em 

mercados de baixo crescimento. Geram baixos lucros ou até prejuízos. 

 

2.11 METODO BALANCED SCORECARD  
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O Balanced Scorecard (BSC) surgiu em 1990 originado de um estudo 

realizado entre diversas empresas, denominado “Measuring Performance in the 

Organization of the Future”, patrocinado pelo Instituto Nolan e Norton. Este 

estudo foi motivado pela crença de que os métodos existentes de medição de 

desempenho empresarial, em geral apoiados nos indicadores contábeis e 

financeiros, estavam se tornando insuficientes. (KAPLAN e NORTON, 1997). 

De acordo com Kaplan e Norton (1997, p.25) “O Balanced Scorecard 

traduz missão e estratégia em objetivos e medidas, organizados através de 

indicadores para informar aos funcionários sobre os vetores do sucesso atual e 

futuro”. Ao articularem os resultados desejados pela empresa com os vetores 

desses resultados, os executivos esperam canalizar as energias, as habilidades 

e os conhecimentos específicos das pessoas na empresa inteira, para alcançar 

os objetivos de longo prazo. 

Monteiro, Castro e Prochnik (2003) afirmam que o BSC é um sistema de 

gestão estratégica que utiliza indicadores financeiros e não-financeiros, 

esclarecendo relações de causa e efeito entre esses indicadores através de 

mapas estratégicos.  

Para Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard é mais do que um 

sistema de indicadores, o modelo complementa as medidas financeiras do 

desempenho passado com medidas dos vetores que desempenham o 

desenvolvimento futuro.  

Dessa forma, cada indicador do BSC se converte em parte integrante de 

uma cadeia ideológica de causa e efeito que conecta os resultados almejados 

da estratégia com os vetores que induzirão a essas consequências.” (KAPLAN; 

NORTON, 2000).  

Conforme Monteiro, Castro e Prochnik (2003), as empresas inovadoras 

utilizam o BSC para administrar a estratégia no longo prazo, bem como viabilizar 

os processos gerenciais críticos.  

O principal objetivo do BSC está no alinhamento do planejamento 

estratégico por meio de algumas ações, de acordo com a figura 4. 

 

Figura 4 - As quatro perspectivas do Balanced Scorecard 
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    Fonte: Kaplan e Norton (2001). 

A perspectiva financeira serve de foco para as outras perspectivas, 

relacionando com as demais dimensões para alcançar o desempenho 

econômico desejado (KAPLAN E NORTON,1997). 

Na perspectiva dos clientes, as empresas identificam os segmentos de 

clientes e mercado nos quais desejam competir, o que possibilita o alinhamento 

das medidas de resultados relacionadas aos clientes e segmentos específicos 

de clientes e mercado.  

Anteriormente, as empresas podiam se concentrar em suas capacidades 

internas para direcionar o desempenho dos produtos e a inovação tecnológica. 

Porém as empresas que não compreenderam as necessidades dos clientes 

acabaram por constatar que os concorrentes lhes tomavam mercado, 

oferecendo produtos ou serviços melhor alinhados às preferências dos clientes. 

(KAPLAN E NORTON, 1997). 

No ponto de vista de Kaplan e Norton (1997), no BSC, os objetivos e 

medidas para a perspectiva dos processos internos derivam de estratégias 

voltadas para os clientes-alvo, revelando novos processos de negócios nos 

quais a empresa deverá buscar a excelência. 

Na quarta perspectiva do BSC que é o aprendizado e o crescimento, são 

identificados a infraestrutura e fatores requeridos para gerar crescimento e 
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melhoria a longo prazo e o crescimento organizacional a partir das pessoas, 

sistemas e procedimentos organizacionais. (KAPLAN E NORTON, 1997).  

 

3 MÉTODOLOGIA DE PESQUISA 

Gil (1999), define três tipos de pesquisas explicitadas pela sua natureza: 

Exploratórias, Descritivas e Explicativas. Nesse sentido, a que melhor se adequa 

à este projeto é a de natureza descritiva, em função de que o escopo do projeto 

atende o propósito de  desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, 

tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses 

pesquisáveis, para estudos posteriores. 

Esse tipo de pesquisa apresenta menor rigidez no planejamento, 

envolvendo geralmente levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas e estudos de caso, que nesse sentido, dialoga com a Pesquisa 

Descritiva, dado que o objeto de investigação é parcialmente conhecido.  

Com relação à estratégia da pesquisa, foi definido o uso da Pesquisa 

Qualitativa, com um Estudo de Caso. De acordo com Gil (1999) a pesquisa 

qualitativa está voltada à percepção da realidade e traz uma melhor resposta ao 

objetivo do projeto, dado a possibilidade da realização de um estudo empírico 

para investigar um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade. 

Ao discutir as características da pesquisa qualitativa, Creswel (2007)  

chama atenção para o fato de que, na perspectiva qualitativa, o ambiente natural 

é a fonte direta de dados e o pesquisador, o principal instrumento, sendo que os 

dados coletados são predominantemente descritivos.  

 

3.1 COLETA DOS DADOS 

A coleta de dados (Castro, 2002), ocorreu por observação indireta, com a 

pesquisa de fontes primárias por levantamentos bibliográficos publicados por 

autores de referência por meio de artigos científicos e livros, bem como 

documentais, como documentos oficiais, estudos e publicações de instituições 

de comprovada reputação.  

As pesquisas com as fontes secundárias foram conduzidas nas seguintes 

dimensões: 
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a) Por observação indireta com a empresa objeto do benchmarking com 

a interação com o participante pesquisador para levantamento dos 

dados para a investigação. 

b) Por observação direta com a empresa objeto da aplicação do projeto, 

com o pesquisador participando ativamente da situação da pesquisa, 

assumindo, de certa forma, o papel de membro do grupo que está 

sendo observado. 

A coleta dos dados para essa pesquisa foi realizada por entrevistas 

semiestruturadas com questões objetivas e subjetivas, com base em um roteiro 

previamente definido. 

De acordo com Godoy (2010) a entrevista semiestruturada tem como 

objetivo principal compreender os significados que os entrevistados atribuem às 

questões e situações relativas ao tema de interesse, a fim de buscar 

entendimento do assunto.  

3.1.1 Análise dos dados 

Para a análise dos dados do trabalho foram utilizados os conteúdos 

levantados nas fontes primárias (publicações e artigos) e secundárias 

(entrevistas). Para Flick (2009) a análise de conteúdo é um dos procedimentos 

clássicos para analisar de material textual os dados das entrevistas. 

Segundo José Filho e Dalbério (2006) o ato de pesquisar traz em si a 

necessidade do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e com o 

diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos. No 

diálogo realizado por meio de entrevista com os colaboradores das empresas 

visitadas – a do bechmarking e a objeto da aplicação do projeto - pode-se 

enxergar melhor a realidade do assunto pesquisado e entender a realidade das 

organizações. 

As etapas da análise de conteúdo não são rígidas e a percepção do 

pesquisador é importante. A análise de conteúdo não obedece a etapas rígidas, 

mas sim a uma reconstrução simultânea com as percepções do pesquisador com 

vias possíveis nem sempre claramente balizadas (ROCHA; CRISTO; 

ADALGISA, 2005). 

Os fatores críticos de sucesso devem fazer parte de qualquer estudo de 

benchmarking. As empresas ao escolherem as áreas que serão parâmetros de 
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comparação, nesse estudo, devem priorizar as que são relevantes para que os 

resultados sejam alcançados. 

Após a preparação dos dados e a sua análise, foram observados os 

pontos críticos que poderão ser modificados por meio do planejamento 

estratégico e os pontos os quais podem ser mantidos nas empresas quando 

acontecer a implementação na organização. 

4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

4.1 O TRANSPORTE RODOVIÁRIO NO BRASIL 

O Brasil, a grande dimensões territorial tem grande influência no seu 

projeto de transportes, dado que cada um dos modais possuem características 

próprias e vantajosas para suas aplicações. 

De acordo com Schmidt (2011) a partir da década de 1940, com o declínio 

do transporte ferroviário e o avanço da industrialização, o setor automobilístico 

passou a crescer, o transporte marítimo começou a declinar e dar lugar ao 

transporte rodoviário para os principais deslocamentos no Brasil.  

O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) e o lema 

desenvolvimentista “cinquenta anos em cinco”, com grande impulso da indústria 

automobilística, alavancou o país e as cargas, na rota das estradas. 

“Esse estímulo ao modal rodoviário, que tinha a preocupação de investir 

na circulação de bens e pessoas, essa forma de olhar para a logística foi se 

consolidando”, explica José Augusto Valente, ex-secretário nacional de Políticas 

de Transportes (2004-2007). E, enquanto as estradas iam sendo construídas, a 

cabotagem e as ferrovias foram sendo deixadas de lado (REDE BRASIL ATUAL, 

2018). 

O transporte rodoviário está ligado ao expressivo crescimento industrial 

do Brasil, no período pós-Segunda Guerra Mundial até a década de 1980, 

seguido pelo crescimento da infraestrutura rodoviária e do predomínio do 

transporte de mercadorias em caminhões (ANDREAZZA, 1981 apud SCHMIDT, 

2011).  

De acordo com Arnold (1999), o Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) 

tem sido considerado o meio de transporte mais comum e eficiente no território 

nacional, apesar do custo do frete. Comparado aos demais meios de transporte, 
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o caminhão tem um custo de aquisição relativamente baixo, sendo o meio de 

transporte mais adequado para a distribuição de pequenos volumes às áreas 

mais abrangentes. 

Por sua vez, o segmento de cargas está dividido em lotações 

(transferência de cargas completas entre dois pontos) e cargas fracionadas 

(transporte de encomendas e pequenos volumes). Segundo dados do Anuário 

CNT 2017, a participação do segmento é de aproximadamente 61,1%, seguida 

do ferroviário e do aquaviário que juntas não ultrapassam 35% do total. Já em 

2018, pode-se notar o aumento da representatividade do setor (Figura 4):  

Gráfico 3 – Sistema Logístico de Transporte no Brasil 

 

Fonte: Desafios da Infraestrutura de Transportes e Logística em 2018. 

 

Com a predominância do transporte rodoviário no sistema de 

deslocamentos de cargas e pessoas, é de fundamental importância que a malha 

rodoviária atual receba manutenção adequada e que novas estradas sejam 

implantadas para acomodar as demandas do crescimento, das novas fronteiras 

agrícolas e industriais, bem como para viabilizar as políticas de importação e 

exportação, além de ser também de essencial importância para garantir a 

qualidade de vida daqueles que estão longe dos grandes centros urbanos (CNT, 

2014). 

Tal predominância pode ser verificada no mapa abaixo (Figura 5), onde 

se pode notar a grande concentração de rodovias na faixa litorânea (costa) do 

Brasil, como também na região Centro Oeste, por ter o agronegócio em destaque 

naquela região, além da capital do país, Brasília. Já a região sudeste se destaca 

https://www.resumoescolar.com.br/geografia/desemprego-um-problema-mundial-a-questao-da-qualidade-de-vida/


28 

 

pela grande força industrial dos centros urbanos, que precisam escoar seus 

produtos para o restante do país. 

Figura 5 – Malha Rodoviária Brasileira 

 

Fonte: Panorama da Logística no Brasil (2019) 

Os setores de transportes no país têm se expandido e melhorado em 

diversos aspectos nas últimas décadas, o que não significa que esteja 

satisfatório. Embora o transporte rodoviário seja o mais utilizado, a situação das 

vias brasileiras é péssima, segundo pesquisa Confederação Nacional dos 

Transportes (CNT, 2016). 

Os investimentos se mostram baixos e ineficientes, segundo estudo 

publicado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2016), e para 

compensar a depreciação do capital fixo per capita, o Brasil deveria investir no 

mínimo 3% do PIB em infraestrutura.  

Com base nos dados publicados, o estudo estimou que esse porcentual 

deveria ser de no mínimo 0,9% para o setor de transportes (rodovias, ferrovias, 

portos e aeroportos), e na atualidade o país investe menos de 0,6% do produto 

interno bruto (PIB) em transportes. Em países emergentes como Rússia, Índia, 

China, Coréia, Vietnã, Chile e Colômbia, investem, em média, 3,4% dos seus 

PIB em transportes (CAMPOS NETO, 2014). 
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Conforme Silva (2019), questiona-se a opção por rodovias no país, algo 

não muito recomendado para países com larga extensão territorial, como é o 

caso do Brasil. Em geral, as estradas costumam ter um custo de manutenção 

mais elevado do que outros meios de transporte. Além disso, acarreta maior 

gasto com combustíveis e veículos. 

Aliado a isso, a qualidade das rodovias no Brasil é bastante ruim, com 

muitas estradas não pavimentadas. O que ocasiona maiores gastos públicos, e 

que muitas vezes não conseguem atender às necessidades principais. Mesmo 

com as privatizações, como meio para melhorar as rodovias, as concessões 

costumam ocorrer apenas com as estradas que já estão prontas e estruturadas. 

Apesar das condições das estradas do país, segundo o BIT (2013) o 

modal rodoviário é o principal meio de transporte realizado no país. Contudo, 

devido às desvantagens em relação a outros modais, observa-se um processo 

de mudanças, que propiciará aos outros modais contribuir de forma mais 

eficiente para o transporte de passageiros e de cargas no país.  

Valente (2013) aponta o diagnóstico para o modal rodoviário frente aos 

outros transportes: 

“O transporte rodoviário de cargas, no Brasil, só é competitivo com os 

modais aquaviário e ferroviário porque pratica o aviltamento do frete, 
motivado pela necessidade de sobrevivência dos caminhoneiros 
autônomos, pela insuficiente regulamentação da atividade e pelo 
também insuficiente rigor no controle do peso por eixo dos caminhões 
que circulam nas malhas estaduais e federal (VALENTE, 2013, p.91).  

 

A oferta de infraestrutura é um aspecto central no fomento e na avaliação 

de desempenho do desenvolvimento econômico de qualquer país. A 

abrangência e a qualidade das redes de transportes, telecomunicações, energia, 

saneamento básico e outras indicam o nível de preparo e desenvolvimento das 

economias (OLIVEIRA; TUROLLA, 2013). 

Campos Neto (2014) afirma que os impactos do investimento em 

infraestrutura para o desenvolvimento econômico e social podem ser 

considerados de forma direta para as empresas que transitam produtos e 

serviços pelo território, obtendo ganhos em custo de frete, armazenagem e 

agilidade no transporte. E de forma indireta, o aumento da produtividade gera 

crescimento, emprego e renda para a população, bem como aumento de 
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arrecadação para os municípios e estados, propiciando transformação para toda 

a região. 

Para Figueiredo, Fleury e Wanke (2009) o transporte tem um papel 

preponderante na qualidade dos serviços logísticos, pois impacta diretamente o 

tempo de entrega, a confiabilidade e a segurança dos produtos. Os autores 

afirmam que o sistema de transportes brasileiro se encontra numa encruzilhada. 

De um lado, um forte movimento de modernização nas empresas que 

demandam serviços logísticos cada vez mais eficientes, confiáveis e 

sofisticados, a fim de se manterem competitivas num mundo que se globalizou, 

e onde a logística é, cada vez mais, determinante para o sucesso empresarial.  

De outro lado, um conjunto de problemas estruturais, que distorcem a 

matriz de transportes, e contribuem para o comprometimento, não apenas da 

qualidade dos serviços e da saúde financeira dos operadores, mas também, e 

principalmente, do desenvolvimento econômico e social dos pais (FLEURY; 

WANKE, FIGUEIREDO 2009).  

O sistema de transportes rodoviários é regulamentado e fiscalizado pela 

ANTT, órgão responsável por atribuições específicas como a promoção de 

estudos e levantamentos relativos à frota de caminhões, empresas constituídas 

e operadores autônomos, de transporte rodoviário de cargas. 

Também é função da ANTT organizar e manter um Registro Nacional de 

Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), registro obrigatório à 

atividade de transporte rodoviário de cargas. 

Dados mais recentes da CNT a economia brasileira dá sinais de 

desaceleração em 2019, antes mesmo de se recuperar das perdas desde 2014. 

“O transporte reflete a economia brasileira. O crescimento econômico está muito 

aquém do que o Brasil precisa. E o nosso setor fica na mesma situação. Afinal, 

transportamos aquilo que é produzido”, diz o presidente da CNT, Vander Costa 

(CNT, 2019). 

4.2. BENCHMARKING 

O benchmarking foi desenvolvido em uma empresa de transporte 

rodoviário de carga, com um planejamento estratégico bem definido e 

implementado, inclusive com práticas de controle. 
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Por razões de confidencialidade, o objeto da análise é identificado como 

Empresa “A”, com mais de 14 anos de atuação no setor, localizada no Nordeste 

do país, matriz em Recife e filiais nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. 

O planejamento estratégico da Empresa A teve início pela construção da 

sua ideologia empresarial com a definição da Missão, Visão e Valores, 

trabalhados em todos os níveis hierárquicos para assegurar o alinhamento e 

envolvimento de todos os colaboradores em direção aos mesmos objetivos 

estratégicos e a imbricação dos valores em seu DNA. 

O posicionamento estratégico, alinhado com a sua Missão muito bem 

definidos, é o de ser reconhecida como uma das melhores transportadoras da 

região de atuação até 2020, com forte investimento em tecnologia e treinamentos 

para sua equipe. 

A empresa A utiliza do ferramental do planejamento estratégico e de 

gestão para a análise do seu negócio e faz grande uso da Matriz SWOT para o 

conhecimento dos seus pontos fortes e os que precisam de melhoria, também 

para entender melhor o mercado em que está inserida pela análise das 

oportunidades e ameaças.  

Para a aferição e controle da execução, utilizam a metodologia conhecida 

como BSC – Balanced Scorecard para as conhecimento das métricas, índices e 

valores da empresa em apoio à tomada de decisão.  

O quadro 1 ilustra, de forma sintética, a análise SWOT da empresa com 

os principais fatores críticos observados. 

                                Quadro 1 - Matriz SWOT da empresa A 
Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

a) Forças - a empresa destina investimentos em tecnologia e aplicativos 

de mobilidade para que as informações cheguem com precisão ao cliente, 

mantendo o foco na qualidade dos serviços prestados pelos colaboradores. A 

organização está finalizando os processos de adequação para obter a 

FORÇAS 
- Tecnologia 
- Qualidade nos serviços 
- Prazo de entrega 

FRAQUEZAS 
 
- Disponibilidade de frota 
própria 

OPORTUNIDADES 
 
- Mercado imediatista 
(Informações) 

AMEAÇAS 
- Novos entrantes 
(Transportadoras) 
- Preço abaixo do mercado 
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certificação do ISO 9001 e tem o prazo de entrega bastante atrativo como 

diferencial competitivo nas regiões em que atua. 

b) Fraquezas  

A empresa tem uma baixa disponibilidade de frota para atender a 

demanda decorrente do desenvolvimento de diferenciais competitivos, porém 

adota uma postura conservadora em novos investimentos em imobilizado. Como 

alternativa, desenvolveu uma parceria com caminhoneiros autônomos, num 

modelo de fidelização, com um programa de incentivo ao caminhoneiro parceiro 

“Clube de Fidelidade” que consiste em acúmulo de créditos de combustível em 

função do crescente número de viagens realizadas. 

c) Oportunidade  

Frente a necessidade do mercado por informações imediatas e em tempo 

real, com um curto lead time para a prestação do serviço, foi desenvolvido um 

processo muito bem definido, quanto o prazo de entrega de seus serviços (de 

até 24h), que vai desde a solicitação da coleta até a entrega ao cliente 

destinatário. Com os investimentos em tecnologia, as cargas são rastreadas em 

tempo real e os próprios motorista realizam a baixa da entrega por meio de 

aplicativo, no instante da finalização, proporcionando ao cliente a satisfação de 

ter a informação em tempo hábil e real. 

d) Ameaças - em relação ao surgimento de novos entrantes no mercado 

com preços predatórios, fatores não controláveis, essa ameaça tem sido 

mitigada e gerado menor impacto, pelo uso da tecnologia e os programas de 

fidelização, em conjunto com a qualidade do serviço prestado. 

Como modelo de controle a empresa desenvolve revisões frequentes e 

fechamentos mensais com os gestores de cada área, para análise dos 

indicadores de resultados, o que possibilita a revisão das ações realizadas e 

realinhamento dos processos, podendo assim, propor melhorias e ajustes nos 

direcionamentos estratégicos. 

Adicionalmente, como ação de controle, trimestralmente é realizada uma 

pesquisa de satisfação com clientes para o feedback dos serviços prestados, e 

com isso entender a necessidade ou causas de possíveis insatisfações. 

Como exemplo, no trimestre anterior ao benchmarking, a pesquisa 

registrou uma média de 8,9 e ações foram tomadas para ajustes do processo 

operacional, com o objetivo de aprimorar a satisfação dos clientes. 
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Como complemento das ações, também são realizadas pesquisas 

semestrais com os colaboradores para avaliar o clima organizacional e o 

envolvimento dos funcionários com a organização, dado a importância da 

manutenção da motivação de toda a equipe com foco nos objetivos estratégicos. 

4.3. A REALIDADE ATUAL DA EMPRESA 

 O objetivo do projeto é a sua aplicação dos conceitos, aprendizagens e 

práticas sobre o Planejamento Estratégico, levantados nas pesquisas, na 

empresa “B” (assim identificada por razões de confidencialidade). 

A empresa B tem controle e gestão familiar, fundada há 17 anos; conta 

com 70 funcionários, e sua matriz localiza-se na cidade de Fortaleza (Ceará). 

Mantêm filiais em Guarulhos (São Paulo) e Recife (Pernambuco) e o negócio da 

é a prestação de serviços logísticos de armazenamento e transportes de cargas 

rodoviário e aéreo. 

A empresa já desenvolveu um conceito inicial de ideologia empresarial, e 

definiu como Missão: “Ser uma empresa reconhecida e renomada no mercado 

pelo seu empreendedorismo, entre as melhores para se trabalhar e com foco no 

comprometimento no cliente.”  

Como Visão: “Oferecer a logística perfeita.” 

O armazenamento representa menos de 10% do faturamento e o 

transporte de cargas aéreas cerca de 5% dependendo da sazonalidade. Sua 

maior operação encontra-se no transporte cargas fracionadas com origem das 

suas filiais que se destinam a Fortaleza/CE. Também atua com o serviço de 

cargas fechadas (Conhecido como Lotação) principalmente nas regiões 

Nordeste, Sul e Sudeste. Os principais segmentos de mercado atendidos são 

nos ramos de autopeças, construção civil e indústria alimentícia.  

Devido aos novos desafios que se apresentaram no mercado foi 

identificada a necessidade de implantar um planejamento estratégico para a 

definição de diferenciais e vantagens competitivas. 

Internamente os gestores entendem como crítico a redução de custos e, 

consequentemente, percebem que podem aumentar a rentabilidade das 

operações. Já no ambiente externo o objetivo é de descobrir novas demandas 

em segmentos e nichos de mercado, hoje não atendidos pela empresa, bem 

como identificar a possibilidade de melhoria no portfólio de serviços de transporte 
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e armazenamento, trazendo soluções especificas aos seus clientes. Desta 

maneira, para implantação do planejamento estratégico é de fundamental 

importância o engajamento da equipe e o alinhamento de esforços com um 

mesmo objetivo. 

4.4. PESQUISA 

4.4.1. Entendimento e condução do tema  

Para melhor compreensão do estágio de conhecimento e da prática de 

planejamento da empresa foram feitas observações e entrevistas com perguntas 

semiestruturadas, com os principais stakeholders da organização. (ANEXO A) 

 

4.4.2 Principais Stakeholders contatados 

As entrevistas foram conduzidas com os Diretores Comercial, Operacional 

e Financeiro a fim de conhecer a real situação da empresa, com vistas a 

compreender as expectativas, gargalos, dificuldades e objetivos a serem 

alcançados em um processo de implementação do Planejamento Estratégico. 

A avaliação inicial é que, todos os diretores estão em sintonia e tem o 

mesmo objetivo. Estão cientes dos desafios que envolvem, desde a elaboração 

à implantação do PE, mas convencidos que pode ser o diferencial da empresa 

frente aos concorrentes. 

As gerências de cada setor estão alinhadas com seus diretores, mas 

carecem de visão global e única do negócio. Mesmo com a dedicação e 

excepcional atitude da equipe gerencial, o alinhamento necessário é resultante 

de um processo de planejamento estratégico, e é um fator crucial para a 

sustentabilidade da organização. 

Nesse sentido, foi verificado a oportunidade de melhorias e a importância 

da definição de um objetivo estratégico central e de uma visão geral do negócio 

por toda a empresa, tendo como finalidade a implantação de um planejamento 

estratégico bem sucedido.  

 

4.4.3 Entrevista com o Diretor Comercial 
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Baseado nos indicadores do PIB nacional para 2019 e a necessidade de 

aumento no faturamento da empresa, o Diretor Comercial estipula metas e 

bonificações para os vendedores. 

Como visão de mais longo prazo, a empresa definiu que deverá utilizar 

métodos de análise de informações, utilizando as ferramentas citadas como a 

matriz SWOT, o conceito 5W2H como bases para formular a sua estratégia de 

crescimento, analisando os pontos de melhoria e os que precisam ser mantidos; 

identificar as ameaças e oportunidades no mercado que possam vir a 

comprometer a missão da empresa. 

Outra ação em curso é a prospecção de novos mercados, o que tende a 

mitigar os riscos de concentração do modal e de clientes para incremento de 

receitas, lucro e rentabilidade. 

A empresa faz a gestão da carteira de fornecedores, com os quais 

mantém um relacionamento de parceria, bem como, com os clientes, sempre em 

busca da fidelização dos mesmos. Não obstante, o pós-venda deve ser ampliado 

e melhorado. 

No marketing, o segmento de atuação é muito bem definido com 

divulgação para o público alvo e para mensuração das ações, com fins a 

identificar pontos de melhoria. O monitoramento constante das ações, quanto a 

satisfação dos clientes, favorece a tomada de ações rápidas para resolver 

conflitos. 

O seu website é sempre atualizado e de fácil manuseio, com campanhas 

em mídias sociais e investimento na estratégia de boca a boca. Com o uso 

inteligente do cadastro de clientes e uso das informações pode-se aprimorar o 

atendimento e oferecer novos produtos. 

4.4.4 Entrevista com o Diretor Operacional 

Foi possível identificar pontos de melhoria no setor operacional, como a 

aplicação de ERP em todos os setores da empresa podendo ser combinado com 

o uso de um CRM para melhorar o atendimento ao cliente. 

Gerenciar melhor o setor de compras como um todo melhorando a 

utilização dos recursos disponibilizados. Um ponto positivo é que cada processo 

tem um gestor definido, o que facilita o acompanhamento e fiscalização das 

tarefas realizadas, mas o controle de qualidade pode ser melhorado. 
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A empresa busca seguir à risca as regras dos órgãos reguladores, 

respeitando as suas limitações quanto à carga horária dos colaboradores. 

Foi identificado um forte compromisso com os prazos assumidos, com 

critérios de seleção para os fornecedores e terceirizados sendo o principal foco, 

o atendimento e o compromisso com a qualidade no serviço prestado. Um ponto 

a ser trabalhado é o número de perdas no processo, seja por insatisfação do 

cliente ou pelo preço do serviço. 

Na frente de recursos humanos e recrutamento, a empresa tem investido 

no processo de seleção, com o objetivo de recrutar pessoas mais preparadas 

para a função disponibilizada. Para tanto, o recrutamento foi terceirizado para 

uma empresa a fim de se obter uma maior assertividade na contratação.  

As avaliações de funcionários são feitas em relação às metas, de acordo 

com a função, claramente referenciadas em um modelo de meritocracia, com um 

programa de bonificação pelo atingimento de metas e reconhecimento do 

profissional. 

Observou-se na empresa um bom ambiente de trabalho e a satisfação, 

pela maioria dos funcionários, ainda que a diretoria indique a necessidade de 

substituição de alguns deles. 

Processo interessante para aferir a qualidade e comprometimento dos 

colaboradores é a pesquisa por um ‘cliente oculto’ feito por uma fonte externa 

que, de forma aleatória, acessa colaboradores de áreas e níveis distintos, para 

avaliação de aspectos como comprometimento, conhecimento, responsividade, 

agilidade, grau de autonomia, etc. Esse processo tem contribuído fortemente 

para a compreensão das competências atuais e mensurar o nível de 

engajamento e produtividade dos colaboradores. 

 

4.4.5 Entrevista com o Diretor Financeiro 

 

A empresa utiliza e segue um planejamento orçamentário rígido com 

alocação e controle de recursos para despesas e investimentos, com austero 

controle das reservas de caixa, que ainda pode ser melhor trabalhado. A gestão 

é claramente focada nas margens de lucro e rentabilidade por operação e cliente. 

No aspecto contábil, a gestão vem se aprimorando e aplicando as 

melhores práticas, principalmente para refinar a precificação, com o 
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levantamento dos custos para execução, acrescido de um markup (margem de 

lucro) e os impostos devidos. 

O controle de custos segue o método de separação dos custos fixos e 

custos variáveis, cálculo da margem de contribuição e lucratividade. 

Como apoio às negociações de preço, a empresa desenvolveu uma 

modelagem de cálculo do ticket médio entre clientes de um mesmo segmento de 

mercado, para análise da rentabilidade a partir do potencial de faturamento do 

cliente.  

Como marco da boa gestão financeira a empresa faz o bom uso do fluxo 

de caixa diário, mensal e projetado com geração e análise de indicadores 

financeiros; desempenho do faturamento; prazo de recebimento; e, controle de 

recebíveis com a inadimplência bastante reduzida em relação ao faturamento. 

4.5 ANÁLISE DA PESQUISA E DIAGNÓSTICO  

Na empresa já havia uma definição inicial da ideologia empresarial, 

portanto, o tema do planejamento estratégico já é relativamente conhecido, com 

práticas não muito estruturadas de planejamento, num conceito mais tático do 

que estratégico. 

Dessa forma já haviam sido definidos de forma bastante empírica a 

Missão e Visão, bem como algumas iniciativas para implantação de 

planejamento por setor já haviam sido tomadas nas áreas comercial, operacional 

e financeira.  

Ainda que seja um processo empírico, essa prática atual da empresa, 

ainda se encontra incompleta e com dificuldades por falta de alinhamento e 

entendimento por parte das equipes de trabalho e, de como elas efetivamente, 

poderiam colaborar e integrar os processos que envolvem o planejamento 

estratégico. Desta forma, seria possível melhorar suas práticas de forma 

contínua com foco na missão, visão e valores estabelecidos. 

No setor comercial foram definidas metas de venda, visitas, ligações e 

prospecção por e-mail, determinando as metas de novos faturamentos por 

vendedor. Foi lançado uma competição como forma de incremento das vendas 

entre os vendedores para a superação das metas. 

Nesse caso ainda se identificou a falta de um processo comercial onde o 

entendimento da equipe comercial não se encontra alinhado ao que a empresa 
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se propõe. Verificou-se a necessidade de aprimoramento da equipe quanto à 

precificação e objetivos de rentabilidade por operação e o entendimento sobre 

as necessidades de cada um de seus clientes.   

No setor operacional foram definidas metas de tempo de mercadoria em 

depósito; rentabilidade por veículo carregado e redução de avarias. Percebe-se 

a oportunidades de melhoria e até de rotas de transferência de cargas que 

poderiam ajudar no atendimento às necessidades dos clientes.  

No setor financeiro foi definido uma meta orçamentária para todos os 

custos da empresa, setor operacional, comercial, administrativo. Todos com 

valores a serem gastos e com metas de redução de despesa.  

De forma geral, foi verificado a prática do planejamento a partir de uma 

coordenação central e o alinhamento entre as diretorias, porém, não estruturada 

nos padrões de um processo de planejamento estratégico e uso de ferramental 

relativo ao processo.  

Como fator crítico, apesar do alinhamento nos níveis hierárquicos 

superiores, verificou-se a necessidade de aprimorar o engajamento dos 

colaboradores nos demais níveis da empresa, o que resultou num gargalo de 

entendimento quanto ao propósito e vantagens de um processo de planejamento 

estratégico; entendimento dos objetivos; e o que levaria à uma maior dificuldade 

na implementação, desdobramentos, execução e posterior controle. 

Esses pontos têm sido exaustivamente trabalhados pela direção e foram 

destacadas algumas ações com uso de ferramentas do planejamento estratégico 

e o sucesso foi percebido por todos. 

Por fim, foi constatado que apesar da empresa já ter dado início ao 

processo de implantação do planejamento estratégico, ainda há um longo 

caminho a ser percorrido. 

 

5 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

O Planejamento Estratégico busca em sua essência identificar mudanças 

e propor alterações de comportamento que devem ser executadas para que a 

organização não seja surpreendida no futuro.  

Nessa perspectiva e a partir do benchmarking; do conhecimento da 

realidade da Empresa B, no segmento em que atua; da compreensão das 
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práticas de planejamento atual da empresa e da disposição da diretoria em 

efetivamente implementar um ciclo de planejamento estratégico, será possível 

formular objetivos estratégicos e promover a disseminação do processo de 

planejamento estratégico e seus desdobramentos em todos os níveis da 

organização, buscando o envolvimento de todos. 

A proposta de solução passa pelo conhecimento das fases do 

planejamento; definição e decisão do processo de implementação; definição das 

ferramentas mais adequadas para o estágio de conhecimento da empresa, 

desdobramentos para a implementação, execução e controle.  

 

5.1 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

A solução proposta e já iniciada na empresa em estudo, passa pelo 

processo coordenado pela liderança da empresa e participação de cada um dos 

setores. Conta com colaboradores chave, além dos gestores e diretoria, para o 

desenvolvimento do processo efetivo do planejamento estratégico. 

Para benefício de todos os participantes e alinhamento desde a base até 

a diretoria, no sentido de determinar o objetivo comum e direcionamento das 

áreas da empresa, foram feitas apresentações das etapas e importância do 

planejamento estratégico, a proposta de implantação do planejamento 

estratégico e suas etapas, o uso do ferramental, demostrado todos os processos 

e como realizá-los, colocando-os em prática.  

A figura 6 apresenta as etapas do planejamento estratégico disseminado 

na empresa, e que tem por marco inicial, o conhecimento e a definição da 

ideologia empresarial como a missão, a visão e os valores, para posteriormente 

desenvolver uma análise do ambiente a qual está inserida, traçar os objetivos 

que deseja alcançar e por fim definir o caminho que irá seguir para chegar ao 

seu objetivo.  

Figura 6 – Visão Geral do Planejamento Estratégico. 
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                   Fonte: Adaptado pelos autores (2019). 

 

De forma a compreender e situar a empresa no seu mercado, foi feita a 

identificação do ambiente externo e concorrentes com cada um dos pontos 

característicos, desenvolvido principalmente, com a equipe comercial e que 

proporcionou uma grande possibilidade de busca de melhorias e oportunidades.  

Com esse trabalho amplia-se o conhecimento das oportunidades com os 

clientes para a alavancagem de melhores e maiores negócios. Com a análise 

dos concorrentes, será possível trabalhar em cima dos pontos fortes e fracos 

identificados em cada um deles, conforme a figura 7. 

Figura 7 - Análise dos Concorrentes 

     

 Fonte: desenvolvido pelos autores (2019). 

A análise do ambiente possibilitou a visualização de como a empresa está 

interagindo interna e externamente com o mercado, possibilitando nos conhecer 

melhor e definirmos onde estamos e onde queremos chegar, sendo definidas 

metas e ações para a construção do caminho para o objetivo final. Com essa 

analise foi possível a construção do Canvas da empresa B para melhor 

conhecimento das diversas dimensões do seu negócios, conforme a Figura 8. 
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Figura 8 – Canvas da empresa B 

 

  Fonte: Adaptada pelos autores (2019). 

 

Com essa ferramenta a organização identifica o tipo de segmento de 

clientes para o qual a empresa está direcionada, entende melhor a estrutura de 

custos e de onde advém sua principal fonte de receita. 

Identifica também seus parceiros chaves para estreitar ainda mais seu 

relacionamento com os clientes e fornecedores, procurando as melhorias de 

serviço e redução dos custos. 

Por decisão da empresa e por se tratar do primeiro ciclo de planejamento 

estratégico da empresa, foi definido que não haveria ganho para o processo com 

a utilização da matriz BCG, o que será analisado na próxima revisão desse ciclo 

de planejamento. 

A análise do ambiente e o Canvas, levaram à construção da matriz SWOT 

(quadro 2), o que possibilitou a localização setorial dos pontos para 

aprimoramento.  

Quadro 2 - Análise SWOT da empresa “B” 
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                                 Fonte: Desenvolvido pelos autores (2019). 

O desdobramento do planejamento estratégico, ocorreu pela identificação 

das necessidades e definição das ações, com os devidos tempos plotados no 

padrão baseado no 5W2H, conforme o quadro 3. 

Quadro 3 - Ações de melhorias operacionais 

 

 Fonte: Desenvolvido pelos autores (2019). 

Com o envolvimento e participação de todos os envolvidos no processo, 

foram discutidas as sugestões e o posicionamento individual de cada área dentro 

dos processos e dos projetos em desenvolvimento, o que resultou num impacto 

fundamental para o sucesso e participação de todos, num ambiente muito mais 

produtivo e alinhado. 

Objetivo O que fazer ? Quem irá participar ? Como será ocorrerá ? Quando ? 

Adequação de número de veículos

Busca no mercado de agregados para a 

inclusão de veículos em nosso quadro de 

Coletas/Entregas por motivo de aumento da 

demanda.

Supervisor OPL e Gerente

Acompanhamento diário do 

aproveitamento do veiculo e 

retorno de cargas por "Não deu 

tempo"

Imediatamente 

Treinamento e controle de cargas 

em "Não deu tempo"

Efetuar treinamento e conscientização da 

equipe pela ocorrência e quais suas 

consequencias junto ao cliente e mercado.

Supervisor OPL, toda Equipe 

OPL e Gerente

Diariamente será apurado e 

apontado o por que das 

ocorrências, com reorientação 

diária para evitar o mesmo.

Imediatamente 

Maior Integração das filiais NE

Acompanhamento e contato semanal com o 

setor OPL das filiais do NE/CO para troca de 

idéias, dicas, oportunidades e controle dos 

prazos de transferencia.

Supervisor OPL e Gerente

Através do acompanhamento dos 

indicadores operacionais, veiculos 

em transferência e cargas em 

viagem, será feito contato com as 

filiais NE/CO para busca de uma 

melhor agilidade das 

transferencias.

Imediatamente 

Desenvolvimento da Equipe OPL

Através de icentivo, treinamentos, coach e 

conversas (Formais/Inofmais) o incventivo do 

desenvolvimento pessoal de cada integrande 

da equipe e descentralização das descisões.

Supervisor OPL, toda Equipe 

OPL e Gerente

Reunião Semanal com a Equipe 

OPL para troca de idéias e 

sugestões. Será apresentado os 

resultados e indicado o que está 

sendo cobrada melhora, buscando 

por sugestões e particiáção da 

equipe.

Imediatamente 

Adequação do Quadro OPL 

Demosntrar para o Diretoria OPL a 

necessidade de contratação de 1 conferente 

e 2 ajudantes para melhorar o desempenho 

da operação

Supervisor OPL e Gerente

Com a contratação de novo veiculo 

para melhorar o desempenho de 

entregas e coeltas, será 

necessária a contratação de nova 

equipe.

Imediatamente 

Ações de Melhoria Operacionais
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5.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

Após o detalhamento das necessidades e a seriedade com que esse 

primeiro ciclo de planejamento estratégico foi assumido em todos os níveis da 

organização, percebe-se que esse processo poderá ser um marco e um 

momento de inflexão e de muita importância para o futuro da empresa. 

Foi constatado que, ainda que tenha uma base de gestão e operacional 

funcionando de forma correta, o processo poderá agregar valor ao negócio, de 

forma sustentável. 

A implantação de um planejamento estratégico visa principalmente 

aprimorar todos os processos e, como consequência, trazer redução no custo 

operacional, aumento na qualidade e satisfação de seus clientes, aumento no 

faturamento e na rentabilidade. 

5.2.1 Viabilidade Comercial 

 

Conforme apresentado na proposta de solução, com o uso do ferramental 

apresentado, inclusive da matriz SWOT, pode se entender melhor os pontos 

fortes e fracos da empresa, analisar as oportunidades e ameaças em relação ao 

seu mercado. Com isso, observou-se mais detalhadamente as fraquezas que a 

organização tem, e foi discutido no setor comercial formas de conseguir vencer 

as fraquezas e desenvolver mais ainda nossos pontos fortes, proporcionando ao 

setor comercial  maior sucesso nas ações mercadológicas e melhor qualidade 

na geração de resultados, com aquisição de novos clientes, maior volume de 

carga e aumento nas receitas. 

5.2.2 Viabilidade Operacional 

 

Com a ferramenta 5W2H foi possível direcionar melhor as ações no setor 

operacional e com isso entender as responsabilidades, o tempo gasto para cada 

atividade e o custo da operação, o que levou à reorganização do setor, 

proporcionando um melhor aproveitamento do tempo e das atividades exercidas, 

diminuindo a ociosidade em alguns momentos da operação. 

A empresa fez o redimensionamento da equipe operacional para evitar as 

horas extras, com a realocação dos funcionários por período, pela manhã que 
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ocorre o maior pico de trabalho, para o carregamento dos carros e uma segunda 

turma para o período da tarde, que se estende até a noite, possibilitando o 

carregamento e o descarregamento dos veículos das coletas do dia e 

organização das mercadorias por setores. 

Ainda no processo operacional, o projeto é para uma redução em avarias 

e faltas pelo realinhamento dos processos e treinamento de manipulação de 

mercadorias. A projeção é a redução do índice de avarias de 0,71% do 

faturamento para o 0,2% nos próximos 3 meses. 

5.2.3. Viabilidade Financeiro 

Quadro 4 – Gestão das despesas fixas

 

Fonte: desenvolvido pelos autores (2019). 
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Quadro 5 –– Gestão das despesas variáveis.  

   

Fonte: desenvolvido pelos autores (2019). 

Na área financeira, os desdobramentos do planejamento estratégico 

foram para as ações para redução de custos, a partir da já mencionada 

reestruturação do setor operacional, com a revisão das operações e melhor 

gerenciamento para redução de horas extras, como demonstrado nos quadros 4 

e 5 que detalham a evolução das despesas fixas e variáveis . 

Como exemplo de viabilidade, o quadro 5 apresenta um custo mensal 

crescente no valor das horas extras. A partir do planejamento estratégico e seus 

desdobramentos, estimativa é a de redução do custo no 1º. mês em 50% e 100% 

no mês 2. 

E com a reestruturação do processo operacional a empresa sentiu  a 

redução nas avarias de mercadorias em 50% no primeiro mês após ao 

treinamento e reorganização do setor operacional, diminuindo o custo e com isso 

aumentando a receita da empresa. 

5.3 CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO 
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Para a realização das etapas do planejamento estratégico na empresa, 

foram organizadas reuniões com a diretoria geral para a definições de metas, o 

que permitiu aos gestores alinhar os processos da empresa, sempre de forma 

ampla, procurando interagir com todos os setores da organização. 

Segundo o cronograma, o objetivo até o final do ano é que todos os 

processos sejam implementados e em dezembro seja feita uma revisão da 

metodologia, com ajustes e realinhamento onde requerido. 

Cada passo que foi tomado durante a implementação do P.E e que ainda 

será dado ate a finalização do processo, foi discutido com a alta gestão, como 

também repassado para os demais funcionários, pois a organização entendeu 

que todos os processos só terão sucesso se todos os setores tiverem envolvido 

no processo. 

 

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Este trabalho teve por objetivo apresentar e propor o processo de 

planejamento estratégico para a melhoria da competitividade e otimização dos 

processos logísticos de uma empresa do setor de transporte rodoviário de 

cargas, com possível replicação para outras empresas, na busca de uma maior 

efetividade em suas ações e direcionamento futuro.   

 Foi possível identificar, que cada uma das etapas do planejamento 

estratégico tem uma importância crítica, porém o principal desafio é a própria 

iniciativa de implementação do ciclo do planejamento estratégico, principalmente 

pelo desconhecimento da metodologia e das práticas do planejamento 

estratégico pelas próprias lideranças. 
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A disseminação do conhecimento da metodologia do planejamento 

estratégico pode contribuir para que esse processo seja uma prática comum nas 

empresas e contribua para a superação dos obstáculos ao longo dessa trajetória 

de planejamento, com resultados determinantes para aprimorar o 

direcionamento e tomada de decisões mais assertivas, bem como a integração 

das equipes de trabalho. 

Aspecto crítico observado para um bom retorno em relação à realização 

de um planejamento efetivo, faz-se necessário que as informações sejam 

repassadas aos colaboradores de forma clara e objetiva, e que todos entendam 

o trajeto a ser percorrido para atingir os objetivos propostos, principalmente 

quanto ao conhecimento e absorção da cultura e valores da organização. 

Para o caso da empresa “B”, com a implantação do planejamento 

estratégico, já iniciado, foi possível observar sua evolução. A empresa passou a 

se conhecer melhor e entender os pontos a serem trabalhados com o apoio das 

ferramentas organizacionais do planejamento estratégico, com melhorias nos 

resultados comercial e operacional. 

As principais ferramentas utilizadas foram o Canvas, a matriz SWOT e a 

metodologia 5W2H, para análise da organização e dos seus processos.  

Recomenda-se às empresas de transportes rodoviários de cargas que 

ainda não adotam a prática do planejamento estratégico e que tenham por 

objetivo a melhoria dos resultados, melhor qualidade dos serviços e redução dos 

custos, que tomem o conhecimento dos fundamentos e metodologia levantados 

neste projeto, para que iniciem o seu ciclo de planejamento estratégico de forma 

bem estruturada e possam conduzir uma análise crítica da organização pelo uso 

de ferramentas como o Modelo Canvas, a matriz BCG, a Matriz SWOT e a 

metodologia do 5W2H. 

Não menos importante, após a implementação, acompanhar com detalhe 

a execução e conduzir ajustes, sempre que requerido, para que o objetivo final 

da organização seja atendido. 
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ANEXO A – ENTREVISTA COM DIRETORES 

 
 

ENTREVISTA COM O DIRETOR COMERCIAL 

1. No setor comercial existem processos definidos? 

DC: Nós temos processos definidos, porém eles não estão formalizados nem 

colocados em um organograma. 

2. Como são traçadas as metas de faturamento da empresa? 

DC: Nós levamos em consideração os custos fixos, variáveis e a margem de 

lucro que a empresa quer trabalhar. Além disso, é levado em consideração o PIB 

de cada região do país, assim podemos identificar o percentual de crescimento 

do mercado e a fatia desse mercado que a empresa almeja conquistar. 

3. Como é a remuneração dos vendedores, fixa ou variável? 

DC: Atualmente nossos vendedores dispõe das duas remunerações: uma parte 

fixa e uma variável. A fixa é uma ajuda de custo para que o vendedor possa ter 

uma remuneração para basear as suas despesas fixas, nos consideramos que 

esta parte fixa se trata de uma comissão paga a esses vendedores por prestarem 

atendimento aos clientes que estão na carteira da empresa. Como remuneração 

variável cada vendedor tem um percentual de 3% sobre o frete peso, ou seja, 

ele tem uma comissão em cada venda realizada. Além disso, a empresa estipula 

metas para cada um deles e para o setor como um todo, onde no atingimento de 

tais metas a empresa os premia com bonificações. Estas podem ser em dinheiro 

espécie ou prêmios. 

4. A empresa fideliza seus clientes? 

DC: Este é um ponto de fundamental importância, sempre buscamos fidelizar 

nossos clientes. Prestamos um atendimento individual entendendo a 

necessidade e a realidade de cada cliente, cada cliente é único! Mantemos uma 

proximidade com os clientes para que nós possamos, algumas vezes antes de 

ser solicitado, oferecer soluções para suas dificuldades. Outro ponto é que, a 

empresa busca conhecer o fornecedor do seu cliente, entendendo suas 

demandas e seus gargalos. Com isso conseguimos ter um bom relacionamento 

com todos os envolvidos. 
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5. Como funciona o Marketing da empresa? Existe segmentos de atuação 

definidos? 

DC: Sim.  A empresa tem os segmentos de mercado em que ela é especialista 

e segmentos que ela evita trabalhar. Esse ponto é bastante conhecido por todos 

os colaboradores. Utilizamos um marketing muito direcionado onde a principal 

ferramenta utilizada são indicações dos próprios clientes e fornecedores, além 

disso dispomos de um website, e-mail marketing e os vendedores têm meta de 

prospecção para novos clientes. 

6. Como funciona a política para novos serviços? 

DC: Somos bastante abertos com relação a isso: traga a sua demanda que esta 

será analisada e feita uma proposta. Nada impede que o que não é feito hoje, 

não possa ser iniciado amanhã. 

ENTREVISTA COM O DIRETOR OPERACIONAL 

 

1. A empresa utiliza algum tipo de ERP ou CRM? 

DO: Atualmente nos temos um CRM manual, ou seja, cada colaborador faz o 

seu controle e apresenta os seus números no fim do mês. 

2. Existe pontos a serem melhorados nesse aspecto? 

DO: Sim. O fato de não termos um CRM padrão acaba piorando o nosso nível 

de atendimento ao cliente, estamos em busca de um CRM que seja de fácil 

utilização pelos colaboradores e se adapte a necessidade da empresa. 

3. Existem processos e donos deste processo? 

DO: Sim. Existem processos, mas estes ainda não foram definidos e nem 

colocados em um fluxograma, porém o que facilita o nosso entendimento é que 

os donos dos processos estão definidos, isso facilita o acompanhamento da 

gerencia/diretoria. 

4. Existem pontos a serem melhorados? 

DO: Sim. Acredito que a formalização e organização destes processos possibilite 

um entendimento maior da equipe, dessa forma acredito que ninguém terá 

dúvida de qual será o próximo passo quando se depararem com um problema 

comum. Hoje perdemos muito tempo pois por mais banal que seja o problema 
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os colaboradores sempre procuram a Diretoria para a solução deste. Isso faz 

com que a produtividade fique muito baixa. 

5. Quanto a carga horaria dos trabalhadores, qual a posição da empresa? 

DO: Seguimos a legislação e fazemos de tudo para não termos custo de hora 

extra. 

6. Como funciona a política de prazo? 

DO: Um fato extremamente importante na escolha de uma transportadora, por 

isso damos muita importância a prazos assumidos. Buscamos sempre que 

assumir um prazo cumpri-lo, e quando sabemos que o mesmo não poderá ser 

comprido avisamos com antecedência ao cliente para que o mesmo possa tomar 

ações para que não se prejudique tanto com o atraso. Mesmo com esse 

compromisso ainda temos falhas e pontos a serem corrigidas. 

7. Como funciona o RH da empresa? 

DO: Hoje nós temos uma colaboradora a frente desse cargo, contamos com uma 

contabilidade terceirizada e recentemente contratamos uma empresa 

especializada na seleção de mão de obra. 

8. O ambiente de trabalho é agradável? 

DO: Semestralmente fazemos pesquisas com os colaboradores e a sua maioria 

diz que sim: ‘temos um ambiente de trabalho agradável’ 

9. Como são feitas as avaliações dos funcionários? 

DO: Separamos por função e cada uma tem a sua meta.  Estamos cada vez 

mais difundindo a meritocracia dentro da empresa e estamos colhendo bons 

resultados. Outro método que nós utilizamos é o cliente oculto. 

ENTREVISTA COM O DIRETOR FINANCEIRO 

1. A empresa trabalha com orçamento? 

DF: Sim. Recentemente implantamos o orçamento financeiro, p 

2. Como funciona o controle de custos? 

DF: Nós separamos o custo fixo e custo variável, sempre buscando reduzir o 

custo fixo, para que em uma baixa demanda de serviço não tenhamos problemas 

de caixa. 
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3. Como funciona a cobrança? 

DF: Nós temos um sistema que nos permite acompanhar qual o fluxo financeiro 

e prever recebíveis em um determinado período, isso auxilia bastante na tomada 

de decisão para mantermos o nosso fluxo de caixa. 


