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RESUMO 

 

O setor de logística ocupa um papel de grande relevância para o sucesso de inúmeras organizações, seja 

no Brasil ou no Mundo. Portanto, o setor possibilita inúmeras oportunidades de negócios, considerando 

seu papel fundamental no escoamento do que é produzido ao mesmo tempo que disponibiliza para os 

consumidores o acesso a produtos de seu interesse. Neste sentido, o projeto em questão buscou avaliar 

a atratividade para a construção de um modelo logístico capaz de explorar oportunidades na distribuição 

de bebidas no mercado de Campo Grande – MS. Para se atingir este objetivo principal o projeto analisou-

se a demanda potencial e o interesse do mercado para a implantação do novo negócio; identificou-se as 

melhores práticas em relação à logística, distribuição e comercialização de bebidas; levantou práticas 

de sucesso na gestão integrada de modais. Para este estudo analisou-se os dois principais playeres do 

mercado, o Grupo Ambev e grupo FEMSA, autorizada da Coca-Cola em Campo Grande, dado que essas 

duas companhias representam 70% do mercado de bebidas e lideram os setores que estão sendo 

estudados. O modelo delimitou sua atuação na capital Campo Grande - MS, atendendo todo o varejo 

local, desde o pequeno revendedor ao de médio e/ou grande porte, ou seja, realizar a logística e 

distribuição de bebidas para todos os perfis de varejo. Avaliou-se e a percepção dos parceiros potenciais 

sobre o modelo conceito; e encontrou-se alta receptividade do novo produto proposto, nos três 

segmentos, no segmento de pequeno porte foi apontado a necessidade de se trabalhar a consignação. 

Enquanto o entrevistado do médio porte, aponta como prioridade uma maior margem de rentabilidade 

(mark-up), sinaliza a necessidade e “regra”, ou seja, a prática de mercado onde promotoras de 

abordagem e degustação dos novos produtos. Todavia o entrevistado de grande porte sinaliza a margem 

(mark up) e bonificação do mesmo volume que o realizado na primeira compra. A oportunidade de 

mercado é evidente, mas se faz necessário a formatação de estratégias comerciais distintas, incluindo 

preço, prazo, e pacotes de entrada de mercado, proporcionando maiores possibilidade de quebra das 

barreiras comerciais e perpetuação do produto e nova marca junto ao mercado da região. 

 

 

Palavras – Chaves: Marketing, Logística, Comercialização; Centro de Distribuição. 

 



RESUMO EXECUTIVO 

 

A logística integrada é vista como fundamental pilar da logística moderna, constituindo 

e aplicando as atividades e funções da ação da distribuição (logística) passando a englobar e 

perceber os componentes operacionais da estratégia de marketing. E para tanto necessita-se 

adotar um tipo de distribuição que atenda de maneira integral e de forma eficaz o produto 

movimentado, do padrão de sua demanda, dos custos relativos das várias opções de distribuição 

física e das exigências de nível de serviço.  

A administração de materiais é o inverso da distribuição física, e alcança o fluxo de 

produtos para a firma. Todavia várias atividades da administração de materiais são 

compartilhadas com a distribuição física, apesar de existir algumas diferenças que são a chave 

da boa administração do fluxo de suprimento. 

A logística faz parte de um processo eficaz de planejamento, prática e controle 

interligado do fluxo de produtos, informações e capital, do ponto de origem ao ponto de destino, 

com o propósito de atender as crescentes exigências de qualidade impostas pelo mercado 

consumidor. Podendo criar valor para os consumidores e fornecedores da empresa, na logística 

isto esta ligado a "tempo" e "lugar", produtos e serviços têm pouco ou nenhum valor ao menos 

que eles estejam de posse dos consumidores quando (tempo) e onde (lugar) eles desejam 

consumi-los.  

Todavia, a logística é o gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que planeja, 

implementações e controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, 

materiais semiacabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde 

o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos 

clientes. 

O setor de logística permite inúmeras oportunidades de negócios, ponderando seu papel 

essencial no escoamento do que é produzido ao mesmo tempo que disponibiliza para os 

consumidores o acesso a produtos de seu interesse. 

O objetivo geral deste projeto consistiu em uma análise da atratividade para a construção 

de um modelo logístico que suportasse a distribuição e comercialização de bebidas em Campo 

Grande. Todavia para alcançar este objetivo adotou-se como objetivos específicos a análise de 

demanda potencial e o interesse do mercado para a implantação de um novo modelo logístico; 

analise dos principais playeres do mercado no intuito de identificar seus pontos fortes e fracos; 

analisou-se melhores práticas em relação à logística e distribuição de bebidas, afim de levantar 
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as práticas de sucesso na gestão integrada de modais logísticos. Ainda neste sentido, avaliou-

se a percepção dos parceiros potenciais sobre o modelo conceito, subsidiando a proposição do 

modelo logístico-comercial para o novo negócio; e por fim verificou-se a viabilidade do modelo 

a ser adotado. 

Como resultado da pesquisa ressalta-se uma grande receptividade quanto ao novo 

produto, em unanimidade os três segmentos apontaram um prazo maior como prioridade, no 

restante das necessidades apontadas será necessária uma formatação de estratégias comerciais 

distintas, incluindo preço, e pacotes de alcance de mercado, proporcionando maiores 

possibilidade de quebra das barreiras comerciais e perpetuação do produto e nova marca junto 

ao mercado da região. Mas como verificou-se a inviabilidade do mesmo o setor do mercado de 

transporte perde um grande gerador de empregos, renda e riqueza. 

Este estudo foi organizado em quatro capítulos e no capitulo 2 levantou-se os conceitos 

de logísticas, e descreveu-se a evolução da logística, e do processo onde passou-se a dar enfoque 

no operacional e na visão estratégica, estes processos logísticos são estruturados desde tempos 

remotos, com o salto da tecnologia e nas disponibilidades dos bens e serviços oferecidos aos 

clientes. 

Já no capítulo 3 descreveu-se a base da pesquisa adotada que é pesquisa qualitativa, 

descritiva realizada em loco (em Campo) a partir de entrevistas de profundidade com perguntas 

abertas com o intuito de verificar o setor e alcance de mercado, também utilizou-se de pesquisa 

documental e bibliográfica. 

Todavia o capítulo 4, fez-se a análise da viabilidade para a oferta do serviço de 

distribuição e comercialização de refrigerantes no município de Campo Grande, MS; analisou-

se ainda a concorrência, o mercado consumidor, fez-se uma projeção de faturamento, analisou-

se o setor, ponderou-se sobre a Realidade Organizacional, analisou-se ainda as práticas de 

sucesso na distribuição e comercialização de Bebidas local. 

Finalizando no capítulo 5 com o Centro de Distribuição de refrigerantes, foi estruturado 

visando atender as melhores práticas adotadas pelo mercado regional e nacional, conforme 

descrição e detalhes, analise financeira e de viabilidade deste novo negócio que propõe atuar 

em toda a capital de Campo Grande - MS, atendendo todo o varejo local, desde o revendedor 

pequeno, médio e/ou grande porte, ou seja, realizar a comercialização de bebidas e distribuindo 

para os seus parceiros comerciais de forma eficiente e com qualidade. 
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Capítulo 2 – Bases Conceituais 

 

Para este trabalho levantou-se os conceitos de logísticas, respaldado em autores como 

Olívio, Christopher, Ballou e Banzatto que descreve a evolução da logística, e do processo onde 

passou-se a dar enfoque no operacional e na visão estratégica, estes processos logísticos são 

estruturados desde tempos remotos, com o salto da tecnologia e nas disponibilidades dos bens 

e serviços oferecidos aos clientes. 

 

2.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE LOGÍSTICA 

 

De acordo com Olívio (2013), a logística se trata de planejamento, organização, controle 

e realização de tarefas associadas à armazenagem, transporte e distribuição de bens e serviços. 

Nas guerras, líderes militares desde os tempos bíblicos já se utilizavam desse processo. Para 

Christopher (2011) a logística é o processo de gerenciar estrategicamente aquisição, 

movimentação e armazenagem de materiais, peças e produtos acabados, assim como os fluxos 

de informação, podendo assim maximizar a lucratividade presente e futura da empresa, 

reduzindo seus custos.  

O maior entendimento dos custos totais, associados tanto a empresa como a cadeia de 

suprimentos, fez com que a logística fosse considerada uma das áreas organizacionais mais 

promissoras, em termos de ganhos para os negócios (BALLOU, 2006 apud PAIXÃO; MOTTA; 

DE MELO, 2009). 

Banzatto (2005) revela que inicialmente o foco da logística era no transporte, 

movimentação e armazenagem de materiais, dando ênfase à função e não ao processo. A partir 

do momento em que as organizações passaram a dar maior importância ao serviço ao cliente, 

ocorreu a grande evolução da logística. Essa mudança de foco foi determinante para que as 

empresas repensassem seu processo logístico em um enfoque mais estratégico e menos 

operacional. Assim, a logística deve ser vista como um processo, o que significa que inclui as 

atividades mais importantes para disponibilizar os bens e serviços aos consumidores onde e 

quando eles desejarem adquiri-los (BALLOU, 2006).  

Em um conceito mais moderno, a logística pode ser definida como “um processo eficaz 

de planejamento, implementação e controle integrado do fluxo de materiais, informações e 

dinheiro, do ponto de origem ao ponto de destino, com o propósito de atender as crescentes 

exigências de qualidade impostas pelos clientes” (BANZATTO, 2005, p. 17). 
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A logística é fundamental porque cria valor para os consumidores e fornecedores da 

empresa. Valor em logística é expresso em termos de "tempo" e "lugar". Produtos e serviços 

têm pouco ou nenhum valor ao menos que eles estejam de posse dos consumidores quando 

(tempo) e onde (lugar) eles desejam consumi-los (BALLOU, 1993). 

De acordo com Fleury et al (2012), um grupo de mudanças econômicas vem 

transformando a visão empresarial sobre logística, que passou a ser vista não mais como uma 

simples atividade operacional, um centro de custos, mas sim como uma atividade estratégica, 

uma ferramenta gerencial, fonte potencial de vantagem competitiva. 

Pela definição da organização Council of Logistics Management1 - CLM (2000), 

logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que planeja, implementa e 

controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais 

semiacabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto 

de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. 

Christopher (2007) expõe que o sucesso ou o fracasso de qualquer negócio é 

determinado pelo nível de valor entregue ao cliente, onde as empresas bem-sucedidas são 

aquelas que entregam mais valor ao cliente do que o seu concorrente. Assim, o autor sugere 

que o papel do serviço ao cliente é “oferecer utilidade de tempo e lugar na transferência de bens 

e serviços entre comprador e vendedor”. 

Com base nisso, Christopher (2007) afirma que a disponibilidade é um conceito bastante 

complexo, e que envolve inúmeros fatores que, juntos, formam o serviço ao cliente, entre eles 

a entrega, os níveis de estoque e o tempo do ciclo do pedido. Os elementos básicos do serviço 

ao cliente que podem ser controlados pelos profissionais de logística encontram-se dentro do 

conceito de tempo do ciclo do pedido, que pode ser definido como o tempo entre o pedido do 

cliente e a entrega do produto final ou serviço ao cliente (BALLOU, 2006). 

Conforme Nazário; Wake; Fleury (2009), a logística integrada é um dos principais 

pilares da logística moderna, fazendo com que as atividades e funções logísticas deixem de ser 

isoladas e passem a ser percebidas como um componente operacional da estratégia de 

marketing. 

O tipo de distribuição depende em grande parte da natureza do produto movimentado, 

do padrão de sua demanda, dos custos relativos das várias opções de distribuição física e das 

exigências de nível de serviço. De muitas formas, a administração de materiais é o inverso da 

distribuição física. Trata do fluxo de produtos para a firma ao invés de a partir dela. Muitas 

                                                                 
1 (CLM) é a principal organização profissional para profissionais de logística nos Estados Unidos e em outros 

países.  
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atividades da administração de materiais são compartilhadas com a distribuição física. 

Entretanto, existem algumas diferenças que são a chave da boa administração do fluxo de 

suprimento. Essas diferenças enfocam principalmente o modo pelo qual os fluxos são iniciados 

e sincronizados e a seleção das fontes de fornecimento. A movimentação de bens na parte do 

abastecimento da empresa, a atividades de suprimento físico são bastante semelhantes àquelas 

da distribuição física, sendo as diferenças uma questão de grau e da maneira com que os fluxos 

são iniciados. Devido a estas similaridades, pode-se argumentar que a administração integrada 

do suprimento físico e da distribuição faz sentido para a maior parte das companhias (FLEURY, 

et. al, 2009). 

As atividades-chave para a administração de materiais são processamento de pedidos, 

transportes e controle de estoques, as mesmas da distribuição física. As atividades que apoiam 

estas funções-chave são armazenagem, manuseio de materiais, obtenção, embalamento protetor 

e manutenção de informação. O gerente de materiais utiliza essas atividades para suprir a 

operação da produção com peças e materiais necessários. Isto é realizado pelo abastecimento 

para estoque em antecipação a essas necessidades. O gerente de materiais procura oferecer bom 

nível de serviço de maneira eficiente (CHOPRA, MEINDI 2003). 

O nível de serviço é uma das razões do esforço logístico. Ele tem muitas dimensões, 

mas, para o especialista da área, a média e a variabilidade do tempo de preenchimento e entrega 

do pedido, a exatidão com que os pedidos são preenchidos e as condições com que os produtos 

chegam são suas principais incumbências. Estes são os elementos do nível de serviço que 

costumam estar sob controle da logística e que são em geral facilmente mensuráveis (BALLOU, 

2001). 

Nível de serviço logístico é a qualidade com que o fluxo de bens e serviços é gerenciado. 

É o resultado líquido de todos os esforços logísticos da firma. É o desempenho oferecido pelos 

fornecedores aos seus clientes no atendimento dos pedidos. O nível de serviço logístico é fator-

chave do conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem a seus clientes para assegurar 

sua fidelidade. Como o nível de serviço logístico está associado aos custos de prover esse 

serviço, o planejamento da movimentação de bens e serviços deve iniciar-se com as 

necessidades de desempenho dos clientes no atendimento de seus pedidos. Controlar o nível de 

serviço é vital. O custo logístico cresce rapidamente à medida que maior nível de serviço é 

estabelecido. Além disso, o nível de serviço tem efeito gerador de receita pela influência que 

tem na escolha do fornecedor com o melhor serviço. Acaba ocorrendo um balanceamento entre 

as vendas produzidas por melhor serviço e os custos necessários para provê-los. Portanto, ele é 

um elemento-chave no desenvolvimento de estratégias logísticas (GIGCH , 1991). 
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Quando uma estratégia é desenvolvida, ela deve ser administrada. Isto envolve o 

monitoramento das necessidades dos clientes e a determinação das diferentes dessas 

necessidades pôr tipo de cliente, área geográfica e tipo de produto. Assim, padrões devem ser 

fixados para auxiliar a manutenção dos níveis de serviço da firma, planos para paralisações do 

sistema logístico e para possível recolhimento de produto são modos adicionais pelos quais os 

clientes podem ficar satisfeitos com o desempenho logístico do fornecedor. Toda logística gira 

em torno do produto. Suas características frequentemente moldam a estratégia logística 

necessária para deixar o produto disponível para o cliente. Compreender a natureza do produto 

pode ser valioso para o projeto do sistema logístico mais apropriado. O produto também é 

elemento sobre o qual a logística exerce controle apenas parcial. O produto, tanto um bem como 

um serviço, são o objeto do esforço logístico. Compreender a natureza do produto em seu 

ambiente econômico dá ao especialista indicações úteis para o planejamento da estratégia de 

suprimento e distribuição do produto (ARBACHE et. al, 2007).  

A classificação dos produtos auxilia a agrupá-los conforme o comportamento de seus 

consumidores. Clientes de bens finais têm necessidades de nível de serviço logístico diferentes 

daquelas dos clientes industriais. Mesmo clientes dentro de uma mesma classe podem ter 

diferenças significativas em suas necessidades de serviço. Uma boa estratégia de distribuição 

fica muitas vezes óbvia quando se faz identificações e classificação cuidadosas para o produto. 

O ciclo de vida do produto descreve o nível de atividades das vendas que a maioria dos produtos 

alcança com o tempo. Os quatro estágios do ciclo de vida são: 1) introdução, 2) crescimento, 

3) maturidade e 4) declínio. Cada estágio pode requerer estratégias diferentes para distribuição 

(DORNIER, 2009). 

A curva ABC expressa o fato de que a grande maioria das vendas de uma empresa é 

derivada de apenas relativamente poucos de seus produtos. Esta curva pode ser simplesmente 

o resultado de diferentes produtos em diferentes estágios de seu ciclo de vida. Esta 

desproporção entre vendas e número de produtos pode ser muito útil quando se decide a 

localização de produtos dentro do sistema de distribuição e quais produtos devem ser estocados 

num dado depósito. As características do produto centram-se em determinados atributos físicos 

e econômicos que influenciam substancialmente o projeto do sistema logístico. Essas 

características são expressas como: 1) relação peso-volume, 2) relação valor-peso, 3) 

substitutibilidade e 4) característica de risco (LAMBERT et. al, 1998). 

A embalagem é uma das duas dimensões adicionais do produto, pode alterar as 

características do produto e, portanto, os requisitos para o sistema de distribuição. A formação 

de preço é a outra dimensão. Como os clientes tendem a estar geograficamente dispersos e os 
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custos variam em base geográfica, determinados aspectos da formação de preços são do 

interesse da logística. Apesar de o especialista da área não se envolve normalmente com 

questões de preço, o uso de incentivos no preço é mais facilmente justificado com base nos 

custos logísticos do que em outros fatores. O transporte representa o elemento mais importante 

do custo logístico na maior parte das firmas. O frete costuma absorver dois terços do gasto 

logístico e entre o 9 a 10% do produto nacional bruto para a economia americana como um 

todo. Por esta razão, o especialista em logística deve ter bom conhecimento deste tema 

(NAZARIO, 2009). 

Ao contrário do transporte, que ocorre entre locais e tempos diferentes, a armazenagem 

e o manuseio de materiais acontece, na grande maioria das vezes, em algumas localidades 

fixadas. Portanto, os custos destas atividades estão intimamente associados à seleção desses 

locais. Armazéns ou centrais de distribuição executam um papel-chave para aumentar a 

eficiência da movimentação de mercadorias. Permitem a compensação eficaz dos custos de 

estocagem com menores custos de transporte, ao mesmo tempo que mantêm ou melhoram o 

nível de serviço (CORREA; GIANESI, 2018). 

A armazenagem está disponível sob várias formas, conforme a possessão da facilidade 

e o grau de controle operacional desejado pelo usuário. Este pode beneficiar-se de diversas 

formas pelo uso de depósitos; as mais populares são a estocagem, a consolidação e a 

transferência de fretes. No caso de armazenagem pública, existem vários tipos de serviços 

oferecidos ao usuário. Os depósitos públicos podem também chegara a manipular toda a 

atividade de distribuição para o cliente. A armazenagem pode ser encarada como um custo 

direto adicional do canal de suprimento ou de distribuição. Esta despesa pode ser justificada 

pelas economias indiretas de custos obtidas. Entretanto, a estocagem pode ser eliminada ou 

reduzida drasticamente pelo uso do conceito just-in-time, que deveria sempre ser explorado 

como alternativa à armazenagem (CORREA; GIANESI, 2018). 

O controle de estoques é parte vital do composto logístico, pois estes podem absorver 

de 25 a 40% dos custos totais, representando uma porção substancial do capital da empresa. Os 

estoques se encaixam no composto de atividades logísticas. O inventário consome grandes 

somas de capital, que poderiam ser usadas em outros projetos da empresa. Também ele é 

necessário para manter o nível de serviço ao cliente, assim como a operação eficiente das 

atividades de produção e distribuição. Bom gerenciamento de estoques é essencial (CORREA; 

GIANESI, 2018).  

O enfoque apropriado para controlar os níveis de estoques deveria ser cuidadosamente 

desenvolvido a partir do padrão particular de demanda que cada produto apresenta. Apesar de 
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muitas destas técnicas exigirem certos conhecimentos avançados de estatística e programação 

matemática, os casos mais importantes das técnicas de empurrar ou puxar estoques foram 

descritos em nível básico. Eles servem como métodos fundamentais para gerar procedimentos 

mais complicados de gestão. O enfoque just-in-time que minimiza a necessidade de estoques 

de produtos acabados (DASKIN, 1985).  

A administração de estoque tem como tarefa minimizar o investimento em inventário 

ao mesmo tempo que providencia os níveis de disponibilidade almejados. Este é um problema 

de encontrar o balanço ótimo dos custos de aquisição, manutenção de estoque e faltas. Tanto 

os métodos teóricos como práticos para controle de inventário têm esta finalidade. No afã de 

garantir o fluxo de produtos numa organização, os profissionais de logística podem ter 

necessidades de coordenar seus esforços com atividades que não estão totalmente sob seu 

controle. A aquisição, suprimento, obtenção, ou qualquer que seja o título dado, é basicamente 

uma função de compras. A programação da produção é tradicionalmente uma responsabilidade 

da manufatura ou operação. Apesar disso, a administração destas áreas pode ter impacto 

significativo nos objetivos logísticos e estão mais e mais tornando-se parte das 

responsabilidades do pessoal de logística. Por isso, estes devem preocupar-se com aqueles 

aspectos da aquisição e da programação da produção que podem afetar o fluxo de materiais 

(LOURENÇO, 2012). 

A aquisição e a programação da produção são duas atividades que afetam 

substancialmente o fluxo de materiais de e para a organização. Elas podem não ser 

responsabilidade total do pessoal de logística, mas existem sobreposições suficientes para que 

elas sejam tratadas pelo menos como atividades de interface e, no máximo, como parte da 

organização logística. De qualquer forma, a área de logística deveria estar envolvida no 

processo de decisão dessas funções, que afetam a programação e o volume do fluxo de bens. A 

programação da produção é o planejamento do sistema produtivo para atender as necessidades 

de venda. A programação do fluxo de materiais é a principal decisão após o estabelecimento da 

capacidade produtiva e de sua localização. O cálculo de necessidades gera os sinais de quando 

comprar ou produzir e em que quantidade. Assim, a programação da produção e a aquisição 

estão estreitamente relacionadas. 

A aquisição é responsável por obter os materiais produtivos necessários (assim como 

materiais para revenda) a preços justos, em quantidades especificadas e entregá-los no local e 

instante certos. É essencialmente uma função de compras. Entretanto, algumas decisões 

importantes, como seleção de fornecedores, política de preços e fazer-ou-comprar, estabelecem 

os custos e a importância do suprimento físico na organização (FLEURY, 2009). 
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A inclusão ou não da programação da produção e da aquisição no composto de 

atividades logísticas ainda é questão de debate. Entretanto, deve-se reconhecer que a 

coordenação entre essas áreas é essencial. 

O terceiro elemento-chave das atividades logísticas primárias, é a entrada e 

processamento de pedidos. É uma atividade importante, pois sua duração faz parte do tempo de 

ciclo total, que é elemento-chave do nível de serviço oferecido aos clientes. Sua velocidade e 

precisão são itens importantes para a administração desta função. O fluxo de informações de 

pedidos é fator a ser considerado no projeto e operação do sistema logístico. 

 

2.1.1 Logística de transporte e distribuição 

 

Do ponto de vista de custos, Nazário; Wake; Fleury (2009) afirmam que o transporte 

representa, em média, cerca de 60 % das despesas logísticas. O transporte representa o mais 

alto custo logístico na maioria das empresas e tem papel fundamental na prestação do Serviço 

ao Cliente. Fleury (2002) confirma a afirmação informando que o transporte é responsável por 

grande parte dos custos logísticos, além de ser uma das operações mais visíveis da cadeia. 

A função do transporte é a movimentação de produtos para a fase seguinte da cadeia e 

a estocagem dos mesmos (BOWERSOX; CLOSS, 2014). O transporte tem como objetivo 

garantir a qualidade dos serviços logísticos, entregando o produto certo, com segurança, nas 

condições desejadas pelo cliente e sem avarias. 

A eficácia no gerenciamento dos transportes de uma empresa pode reduzir os custos 

logísticos e promover a competitividade no mercado SENAC (2015). Para que isso ocorra são 

necessárias tomadas de decisões de curto, médio e longo prazo, respectivamente definidas como 

operacionais, táticas e estratégicas. Sendo as decisões:  

a) Operacionais - Decisões tomadas no dia-a-dia, como quanto carregar de um 

produto em um determinado veículo, as rotas que serão percorridas, a quantidade de 

viagens a serem feitas, entre outras. 

b) Táticas – Decisões relacionadas ao planejamento da gestão do transporte com o 

objetivo de melhorar o processo em médio prazo, como estudos sobre planejamento 

de transportes, seleção e contratação de transportadores, análise de fretes de retorno 

e gestão sobre o transporte 

c) Estratégicas - Decisões de longo prazo relacionadas como escolha de modais tais 

como rodoviários, aéreos, ferroviários, navais, duto viários - decisão entre frota 

própria ou de terceiros e política de consolidação de cargas. 
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O processo de distribuição é uma atividade que engloba serviços, custo, qualidade e 

satisfação dos clientes. Neste processo são tratadas das relações entre empresa-cliente-

consumidor. É o processo responsável pela distribuição física do produto até o último ponto da 

cadeia logística, assegurando que os pedidos sejam completamente entregues no horário e 

qualidade combinados (CHING, 2012). 

De acordo com Alvarenga e Novaes (2009), para se organizar um sistema de transporte 

é preciso ter uma visão sistêmica, que envolve planejamento, mas para isso é preciso que se 

conheça: os fluxos nas diversas ligações da rede; o nível de serviço atual; o nível de serviço 

desejado; as características ou parâmetros sobre a carga; os tipos de equipamentos disponíveis 

e suas características (capacidade, fabricante, etc.). 

Para Bertaglia (2003) distribuir é uma função dinâmica e bastante diversa, variando de 

produto para produto, de empresa para empresa. A distribuição precisa ser extremamente 

flexível para enfrentar as diversas demandas e restrições que lhe são impostas, sejam elas físicas 

ou legais. 

 

2.2 Distribuição e comercialização: Estratégias e práticas 

 

A distribuição é a essência da logística, neste estudo autores como Ballou, Dornier, 

Bowersox; Closs, Scheidt e outros corroboraram afirmando que a distribuição é a responsável 

pela movimentação, estocagem, processamento de pedidos, todavia a mesma tem que ter o 

menor custo possível e oferecer a melhor margem de lucro, para a viabilidade e lucratividade 

do Negócio. 

 

2.2.1 Sistemas de Distribuição e Evolução de suas Estruturas 

 

A distribuição física é o ramo da logística que analisa e inclui movimentação, a 

estocagem e o processamento de pedidos dos produtos finais de uma empresa. Todavia deve-

se levar em conta que o Planejamento adequado consistir em o conhecimento do produto e suas 

características de demanda, padrão de nível de serviço e todos os custos inerentes a distribuição 

física, garantirá a disponibilidade dos produtos a um custo razoável BALLOU (1993)  

Ao deter tais conhecimentos, a estratégia para distribuição do produto estará baseada 

nas formas apresentadas por BALLOU (1993) que são três:  

 Entrega direta a partir de estoques da fábrica; 

 Entrega direta a partir de vendedores ou da linha de produção e 

 Entrega feita utilizando um sistema de depósitos. 
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A estratégia ideal para distribuição física é aquela capaz de produzir o mais baixo custo 

total ou o máximo do lucro. A partir daí se decide as questões relativas a transportes, estoques 

e locas das instalações. BALLOU (2001). 

Do exposto, pode-se deduzir que o uso de um canal de distribuição mais curto dá um 

resultado geral, uma cobertura de mercado muito limitada, um maior controle dos produtos e 

custos mais altos; pelo contrário, um canal mais longo resulta em uma cobertura mais ampla, 

menos controle do produto e custos mais baixos (KOTLER, AMSTRONG, 2007). 

Quanto mais econômico um canal de distribuição parece, menor a chance de conflitos e 

rigidez. Ao fazer a avaliação das alternativas, deve-se começar considerando suas 

consequências nas vendas, nos custos e nos lucros. As duas alternativas conhecidas de canais 

de distribuição são: a força de vendas da empresa e a agência de vendas do produtor. Como 

você sabe, o melhor sistema é aquele que produz o melhor relacionamento entre vendas e 

custos. A análise começa com um cálculo das vendas que são feitas em cada sistema, uma vez 

que alguns custos dependem do nível do mesmo (KOTLER, AMSTRONG, 2007). 

Os intermediários de marketing são as empresas ou pessoas que cooperam com a 

empresa para a promoção, venda e distribuição de seus produtos entre os compradores finais. 

Eles incluem intermediários, empresas de distribuição física, agências de serviços de marketing 

e intermediários financeiros (DORNIER, 2009). 

Intermediários são empresas que servem como canais de distribuição e ajudam a 

empresa a encontrar clientes ou vendê-los. São atacadistas e varejistas que compram e 

revendem mercadoria muitas vezes chamado de revendedores. Ou ainda pode-se afirmar que 

os intermediários são grupos independentes que são responsáveis pela transferência do produto 

do fabricante para o consumidor, obtendo assim uma utilidade e proporcionando ao comprador 

vários serviços. Estes serviços têm grande importância porque constituem para aumentar a 

eficiência da distribuição (KOTLER, AMSTRONG, 2007). 

 

2.2.2 Definição de Canais de Distribuição 

 

Os canais de distribuição são formas diferentes que um produto tem que passar para que 

ele possa chegar ao consumidor final. São etapas pelas quais o produto deve passar antes de ser 

comercializado. 

O produtor é a parte inicial desse processo, que cria o produto, que é adquirido pelo 

atacadista e depois pelo varejista para finalmente distribuir o produto ao consumidor final. Um 



22 

 
 

processo muito semelhante ao aplicado aos canais de distribuição de um serviço (BOWERSOX; 

CLOSS, 2014). 

 

2.2.3 Tipos de Canais de Distribuição 

 

Dentro dos canais de marketing, segundo Scheidt (2000) existem diferentes tipos que 

foram formados para minimizar os custos de logística e transporte ou encurtar o processo de 

distribuição, são eles de acordo com o autor:  

Canal Direto: é um tipo de canal com um curto percurso de comercialização, no qual 

o produtor vende imediatamente o produto ao consumidor final, sem nenhum tipo de 

intermediário. Em geral, um canal de distribuição curto, por exemplo, é o de fabricantes de 

roupas e automóveis, já que o varejista é quem vende o produto em uma área específica 

(SCHEIDT, 2000). 

Canal Indireto: ao contrário do anterior, este tipo de canal de distribuição é composto 

por intermediários, podendo ser através de um canal direto, longo ou curto. O canal de 

distribuição de curta duração é composto pelo fabricante, o varejista e o consumidor final, neste 

canal existe apenas um intermediário que é o varejista. Um canal de distribuição longo, por 

exemplo, é aquele que é composto de dois intermediários que são o atacadista e o varejista e, 

em seguida, chegam ao consumidor final (SCHEIDT, 2000). 

As funções de um canal de distribuição são diversas, como explica o mesmo autor: 

 A redução das despesas de controle; 

 A colocação do produto no lugar certo; 

 A redução dos custos que o produto implica, já que facilita o armazenamento e 

o transporte; 

 Tipos de estratégias de distribuição de marketing. 

Ao aplicar a estratégia de distribuição de uma empresa, deve-se ter em mente que ela 

deve sempre se basear nos tipos de canais que você deseja usar e na cobertura que deseja atingir 

com esse canal (SCHEIDT, 2000). 

Apesar de levar em conta que os serviços são intangíveis e não podem ser armazenados, 

precisam ser consumidos ao mesmo tempo em que ocorrem. Portanto, a estratégia de 

distribuição de serviços deve variar nesses aspectos (SCHEIDT, 2000). 
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2.2.4 Estratégia de distribuição intensiva 

 

É uma das estratégias utilizadas nos canais de distribuição, de acordo com Macore 

(2001) quando a empresa ou o fabricante tentam alcançar o máximo de pontos de vendas 

possível.  

Desta forma, o seu produto pode ser consumido de forma massiva, ao alcance de todos 

os clientes, no mercado. Portanto, esta estratégia de distribuição, por definição, é geralmente 

aplicada a produtos de uso básico, diários ou contínuos pelo consumidor (KOTLER, 1998). 

Assim, estratégias de distribuição intensivas podem ser vistas, por exemplo, em 

qualquer estabelecimento comercial. E as principais vantagens deste tipo de estratégia de 

distribuição é que o seu produto está presente em vários estabelecimentos, o que facilita e torna 

a sua compra mais acessível (DORNIER, 2009). 

 

2.2.5 Estratégia de Distribuição Seletiva 

 

Estratégia de distribuição seletiva é um pouco mais fechado do que antes, e como 

indicado pela sua definição de distribuição do produto se aplica a locais específicos e muito 

pequenos intermediários, uma vez que apenas opção de mercado dado o produto para alguns 

(BOWERSOX; CLOSS, 2014). Como exemplo de produtos distribuídos seletivamente são 

aqueles que podem ser encontrados em estabelecimentos de venda exclusivos. Assim, uma das 

vantagens da estratégia de distribuição é que os custos de distribuição são geralmente menores, 

porque ter pontos de venda específicos reduz os custos de intermediários. 

 

2.2.6 Estratégia de Distribuição Exclusiva 

 

A definição da estratégia de distribuição exclusiva é uma forma mais fechada e extrema 

do que a distribuição seletiva, já que a exclusiva é escolher um estabelecimento para que seja o 

único que possa vender seu produto em uma área ou área geográfica (DORNIER, 2009). 

Portanto, não há dois estabelecimentos que possam vender o mesmo produto ou marca 

na área de influência comercial. 

O estabelecimento que assume o compromisso de vender seu produto distribuído 

exclusivamente, deve levar em conta que em seu próprio estabelecimento não pode distribuir 

ou comercializar um produto que seja sua concorrência. 

A vantagem da estratégia de distribuição exclusiva é que, como é um público-alvo muito 

específico e reduzido, as estratégias de vendas tendem a ser mais específicas e completas 
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(Santos, 2011). Como exemplos de produtos com distribuição exclusiva seriam os de luxo, 

destinados a um consumidor com alto poder aquisitivo. 

 

2.2.7 Força de Vendas 

 

Basta analisar a definição da força de vendas para perceber quão complexa é sua 

operação, pois reúne, por um lado, todos os esforços da organização, que geralmente estão 

sendo canalizados por meio de um endereço ou gerenciamento de vendas, e por outro lado, os 

esforços feitos pelos vendedores que foram classificados como o elemento essencial da venda 

pessoal, porque são eles que irão exercer diretamente a ação de vendas (BOWERSOX; CLOSS, 

2014). 

O trabalho de vendas é subestimado por muitas pessoas, mas é uma tarefa extremamente 

importante, pois é simplesmente o meio pelo qual a empresa canalizará uma grande parte da 

renda, tornando-se assim um motor e uma economia de produção valiosos do país. 

O trabalho de vendas é, por sua natureza, muito diferente dos outros realizados pelos 

funcionários da empresa, uma vez que são os vendedores que irão representar no mundo 

exterior. Assim, as seguintes diferenças básicas podem ser observadas entre a posição de vendas 

e as outras (BALLOU, 2006). 

Apesar das oportunidades oferecidas pelo trabalho de vendas em um trabalho muito 

difícil e exigente realmente com pessoas com características muito especiais de habilidades e, 

especialmente, preparação e experiência. Qualquer um pode ser um vendedor, mas não um bom 

vendedor. 

As mudanças que ocorreram no contexto geral das atividades de marketing deram agora 

um forte valor à atividade de vendas. Isso não só requer simplesmente colocar artigos no 

mercado que produz determinada empresa, mas verdadeiros analistas precisam interpretar os 

clientes desejos deles e transmiti-los à empresa para que ele faça as ações necessárias para 

satisfaze-los (DORNIER, 2009). 

Também requer uma boa combinação de suas habilidades, experiência e técnica de 

vendas para vencer a competição e convencer os consumidores com quem você lida. 

A magnitude da força de vendas é uma das decisões mais importantes enfrentadas pelos 

executivos em muitos setores. Na prática, essa decisão é afetada por outros elementos no Mix 

de marketing e influencia a estratégia geral de marketing. As opções específicas escolhidas 

(magnitude da força de vendas, sejam direcionadas para o uso de atacadistas, distribuidores, 
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agentes, etc.) dependem dos custos relativos e das tarefas de vendas necessárias para a análise 

das soluções intermediárias (BOWERSOX; CLOSS, 2014). 

A finalidade perseguida pela distribuição é "disponibilizar o produto ao consumidor 

final na quantidade demandada, no momento em que ele precisa e no local onde deseja adquiri-

lo, tudo de uma forma que estimule sua aquisição no ponto de vista do consumidor final, venda 

e a um custo razoável " (BALLOU, 2001).  

A distribuição, é o conjunto de atividades, a partir de seu propósito, conforme explica 

(BALLOU, 2001) se faz necessária porque cria utilidade de tempo, lugar e posse: 

- Cria utilidade de tempo, porque coloca o produto à disposição do consumidor; 

- Cria utilidade local, através da existência de pontos de venda perto do consumidor; 

- Cria utilitário de posse, porque permite a entrega física de produto; 

Portanto, pode-se dizer que, com base nessa utilidade, o objetivo da distribuição é o que 

definiu-se anteriormente. As características do marketing como variável de mix de marketing 

são: 

- É uma variável estratégica, porque são decisões de longo prazo, muito difícil de 

modificar (como a variável de produto, e ao contrário das variáveis de promoção e preço que 

são operacionais, mais fácil de mudar. 

- É uma variável de grande importância, porque afeta decisivamente no preço final de 

venda do produto. 

- É uma variável que dificulta o controle de produtos da empresa de manufatura. 

Um canal de distribuição é "o caminho que um produto deve seguir de seu ponto de 

origem / produção para seu consumo, ou seja, o conjunto de pessoas ou organizações que 

executam funções de distribuição ao longo do caminho". BALLOU (2001) 

Essas pessoas ou organizações que estão situadas entre o produtor e o consumidor são 

chamadas de intermediários. E o conjunto de pessoas ou organizações que atuam como 

intermediários em uma determinada área geográfica é chamado de sistema comercial 

(DORNIER, 2009). 

 

2.3 Marketing e a construção de vantagem competitiva em novos negócios  

 

2.3.1 Administração 

 

A organização e o planejamento são fatores preponderantes para a tomada de decisão e 

alavancar, agir de forma que a alcançar os objetivos propostos. Para Chiavenato (2004, p.05) 

“A administração exige várias ações coordenadas e orientadas para alcançar os objetivos por 
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diferentes órgãos e pessoas que trabalham conjuntamente e integralmente”. Observa-se que o 

ato de administrar requer uma liderança e comprometimento para que o propósito individual e 

organizacional caminhe seguindo para o mesmo propósito.  

Ainda segundo Chiavenato (2004, p.19) “o administrador é o responsável pelo 

desempenho no trabalho de uma ou mais pessoas de uma organização. Ele alcança resultados 

por meio de sua organização e das pessoas que nela trabalham”. Entretanto, administrador que 

utiliza as teorias administrativas e suas experiências adquiridas atingirá o objetivo maior, que é 

a valorização por todos que participam do processo e por aqueles que irão pagar pelo produto 

ou serviço final. 

 

2.3.2 Plano de Negócios 

 

De acordo com Dolabela (2000, p. 164), “plano de negócio é, antes de tudo, o processo 

de validação de uma ideia, que o empreendendo realiza atrás do planejamento detalhado da 

empresa. Ao prepará-lo, terá elementos para decidir se deve ou não abrir a empresa que 

imaginou lançar um novo produto que concedeu proceder a uma expansão etc. A rigor, qualquer 

atividade empresarial por mais simples que seja deveria se fundamentar em um plano de 

negócio”. 

De acordo com Bolson (2003 p. 28): “plano de negócio é uma obra de planejamento 

dinâmico que descreve um empreendimento projeto estratégica operacional e de inserção no 

mercado e prevê os resultados financeiros”.  

Para Maximiano (2006 p. 194), o plano de negócio complementa o plano do projeto. 

“Colocar em pratica o plano de negócios resulta na implantação do empreendimento. 

Novamente as ferramentas da gestão de projetos ajudam a preparar um plano operacional do 

empreendimento, que incorpora o plano de negócio e acrescenta cronograma e orçamento. ” 

 

2.3.3 Plano de Marketing 

 

Conforme Ambrósio (2007, p. 11) sendo o planejamento estratégico um conjunto de 

ações estratégicas da empresa como um todo e também um plano de longo prazo, os planos de 

marketing, no entanto, são mais específicos e elaborados, muitas vezes, para períodos pré-

determinados. 

Westwood (1996, p. 17) escreve que o plano de marketing é um instrumento que é 

“capaz de usar o marketing para canalizar as vendas na direção certa e também que o plano de 
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marketing disciplina o planejador a colocar suas ideias, fatos e conclusões de uma maneira 

lógica que possa ser seguida por outros”, ou seja: “é o documento que formula um plano para 

comercializar produtos e serviços”. 

Ferrell e Hartline (2006) ressaltam que plano de marketing deve ser elaborado da 

seguinte maneira:  

- Abrangência: segundo o autor um plano de marketing precisa ser abrangente para 

garantir que não haverá omissão de informações, mesmo que alguns elementos não são de 

grande importância para o plano, mas mesmo assim devem ser receber consideração.  

- Flexibilidade: o plano de marketing deve ser flexível, para poder ser modificado e 

atualizado às necessidades específicas e às mudanças que irão ocorrendo ao longo do tempo, 

seja no mercado, produto, público alvo, etc.  

- Consistência: cada o plano de marketing deve ter conexão com os planos de marketing 

de outros setores ou produtos e também com o planejamento estratégico da empresa, o autor 

ressalta que “a preservação da consistência assegura que o plano de marketing e o processo de 

planejamento serão entendidos por executivos e funcionários da área de marketing”.  

- Lógica: é necessário que o plano de marketing seja feito de maneira lógica, para que 

possa convencer os altos executivos da organização, pois um plano sem lógica pode acarretar 

em rejeição ou subestimação do mesmo. 

Kotler (1998) complementa afirmando que o plano de marketing deve conter:  

- Análise situacional: este primeiro item consiste em uma apresentação da situação atual 

do mercado, uma previsão do futuro e uma análise interna da empresa, com descrição das forças 

e fraquezas.  

- Objetivos e metas de Marketing: estabelecer quais são os objetivos e metas que o 

produto ou marca em questão almejam.  

- Estratégia de Marketing: além de definir ações estratégicas para se alcançar os 

objetivos e metas propostos, neste item são descritos também o posicionamento do produto / 

marca, o mercado alvo e a proposta de valor.  

- Plano de ação de Marketing: este item consiste na definição de “quem faz o que”, 

definição das ações de marketing (campanhas publicitárias, promoções), definição das datas e 

também as pessoas responsáveis pela realização. 
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- Controle de Marketing: estabelecer métodos e períodos para se fazer o controle e 

revisão no plano e nas ações de marketing propostas. 

 

2.3.3.1 Conceito e Cenário do Marketing Moderno 

 

Há vários autores que definem o que é Marketing. Não há um consenso, porém, há 

pontos centrais semelhantes entre eles como “troca” e “satisfação” que são encontrados em 

Kotler e Keller (2006), Las Casas (2001) e McCarthy e Perreault (1997). Apesar de não haver 

consenso, estes autores definem Marketing enquanto processo. Diante desse ponto eles se 

convergem. 

Para os autores citados acima, a troca é condicionada por cinco fatores:  

- Que haja no mínimo duas partes;  

- Que haja algo de valor em todas as partes;  

- Que todas as partes tenham capacidade de entrega e de comunicação;  

- Que haja liberdade em todas as partes para aceitar ou recusar a oferta de troca; 

- Que haja conscientização de todas as partes de ser adequado participar da negociação. 

Para Kotler (1998), conceito de marketing postula que, para alcançar os objetivos 

organizacionais, é necessário determinar as necessidades e desejos dos mercados alvo e 

proporcionar as satisfações desejadas de maneira mais efetiva do que seus concorrentes.  

Algumas definições de outros autores são expostas por Las Casas (2001) objetivando 

mostrar a evolução dos conceitos à medida que ocorrem mudanças nas formas de troca. A 

American Marketing Association (1960 apud LAS CASAS, 2001, p.9) define marketing como 

“O desempenho das atividades de negócios que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor 

ao consumidor ou usuário” Aproximadamente 40 anos depois, segundo Kotler (1998 apud LAS 

CASAS, 2001, p. 10), marketing é “o processo de planejamento e execução desde a concepção, 

preço, promoção e distribuição de ideias, bens e serviços para criar trocas que satisfaçam aos 

objetivos de pessoas e organizações”. Ao analisar essas duas definições, é possível afirmar que 

houve modificações no processo de troca e de como fazer o marketing. 

O conceito de marketing requer uma orientação para o cliente, apoiada pelo marketing 

integrado, que tenha a satisfação do cliente como elemento-chave para a obtenção de um 

volume de vendas lucrativo a longo prazo.  
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Uma definição é considerada mais completa por Las Casas (2001, p. 10): “Marketing é 

a área de conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações de troca, 

orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, visando alcançar 

determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre o ambiente de 

atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar da sociedade. ” 

Segundo Kotler (1998) marketing quer dizer conquistar e manter clientes. Também é a 

ciência de descobrir como fazer o cliente vender melhor. É na verdade uma filosofia da 

empresa.  

De acordo com Las Casas (2001, p. 7), “Marketing talvez seja uma das atividades da 

Administração em que há maiores dificuldades para o entendimento de suas tarefas”, isso se 

deve, talvez, ao fato de sua implementação requerer a atuação de outras áreas da Administração, 

como finanças e recursos humanos. Mas também porque o Marketing poder ser aplicado em 

diversos locais, como bens, serviços, eventos, pessoas, experiências, lugares, propriedades, 

organizações, informações e ideias (KOTLER; KELLER, 2006). 

Essa relação “demanda e ações do marketing” parece esclarecer o trabalho constante 

dos profissionais de marketing, já que há variáveis incontroláveis que podem ocasionar 

mudança em decisões antes tomadas. Essas variáveis incontroláveis fazem parte do ambiente 

geral do marketing, formado por, pelo menos, seis componentes: ambiente econômico, 

ambiente demográfico, ambiente natural, ambiente tecnológico, ambiente político-legal e 

ambiente sociocultural (KOTLER; KELLER, 2006). O outro ambiente, o de tarefa, envolve a 

empresa, distribuidores, fornecedores, revendedores e clientes-alvo. As empresas devem atuar 

no composto de marketing (produto, preço, praça e promoção), as variáveis controláveis, de 

acordo com as mudanças no ambiente geral. Segundo Boone e Kurtz (1998) o conceito de 

marketing, veio evoluindo ao longo de décadas. Antigamente, anúncios mostravam os produtos, 

porém não havia uma preocupação em saber quais eram as necessidades e as preferências dos 

consumidores. Também não se preocupava em criar uma propaganda que estivesse de acordo 

com essas necessidades e preferências.  

O marketing compreende o processo de satisfação das necessidades individuais e 

organizacionais, determinando preço, a promoção e a distribuição de ideias de bens e serviços, 

sendo elemento primordial para a manutenção dos mercados. Um dos objetivos do marketing é 

vender produtos, mas, este é apenas um dos objetivos do marketing. Segundo Porter (1985), o 
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objetivo primordial do marketing “é tornar a venda supérflua”, fazendo com que o produto crie 

uma relação com o cliente e venda sozinho.  

 

2.4 Empreendedorismo 

 

O empreendedorismo mudou desde grades e abordagens de faculdades e sistemas 

educacionais até a modelo de gestão em empresas. Apesar de atual, essa atividade não é nova 

e possui diversas conceituações distintas. Souza e Guimarães (2006, p.11 apud Gimenez et 

al, 2000, p.10), conceituam empreendedorismo como “o estudo da criação e da administração 

de negócios novos, pequenos e familiares, e das características e problemas especiais dos 

empreendedores. ” Estudos realizados na Universidade de Harvard desde a primeira metade 

do século XX, definem esse fenômeno como a busca de oportunidades e o controle efetivo de 

recursos tangíveis”. 

Na mesma linha, Hisrich e Peters (2004, p.27) definem empreendedorismo como “o 

processo de criar algo novo com valor, dedicando o tempo e o esforço necessário, assumindo 

os riscos financeiros, psíquicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes 

recompensas da satisfação e independência econômica e pessoal”. 

Ao olhar pelo campo etimologia das palavras, Dolabela (2008, p. 59), em sua obra, 

define empreendedorismo como sendo um neologismo derivado tradução livre da palavra 

“entrepreneurship”, utilizada para designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, 

origens, seu sistema de atividades e universo de atuação.  

Dornelas (2005 apud Schumpeter, 1949), ao comentar umas das citações mais antigas, 

define o espírito empreendedor: “O empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica 

existente pela introdução de novos produtos e serviços, pela criação de novas formas de 

organização ou pela exploração de novos recursos e materiais”. 

Percebe-se, portanto, que empreender não está necessariamente relacionado a prática 

empresarial (lucro), nas áreas governamentais, por exemplo, não há a figura do empresário, 

mas sim a do gestor público, que foca sua energia no aspecto operacional da administração da 

coisa pública, o que não o impede, entretanto, de adotar um comportamento inovador e 

dinâmico, a não ser por impedimentos legais, mas certamente orientado pelos resultados. 

Porém, quando é analisado o espectro da micro e pequena empresa, encontrou-se as 

figuras do empresário-empreendedor e do empreendedor empresário, visto que algumas 

característica e comportamentos são comuns entre os dois termos, bem como que, via de regra, 

os dois conceitos estão fundidos e concentrados no idealizador e também gestor do negócio. 
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Rememorando, Hisrich e Peters (2004, p.27) explanam que o conceito de 

empreendedor fica mais cristalino quando são considerados os princípios de uma perspectiva 

empresarial, administrativa e pessoal. Em especial, o conceito de empreendedorismo de uma 

perspectiva individual foi explorado neste século, refletido na seguinte definição: “para o 

economista, um empreendedor é aquele que combina recursos, trabalho, materiais e outros 

ativos para tornar seu valor maior do que antes; também é aquele que introduz mudanças, 

inovações e uma nova ordem. Para um psicólogo, tal pessoa é geralmente impulsionada por 

certas forças - a necessidade de obter ou conseguir algo, experimentar, realizar ou talvez 

escapar à autoridade de outros. Para alguns homens de negócios, um empreendedor aparece 

como uma ameaça, um concorrente agressivo, enquanto, para outros, o mesmo empreendedor 

pode ser um aliado, uma fonte de suprimento, um cliente ou alguém que cria riqueza para 

outros, assim como encontra melhores maneiras de utilizar recursos, reduzir o desperdício e 

produzir empregos que outros ficarão satisfeitos em conseguir”. 

Nas palavras de Chivenatto (2004, p. 3), “o empreendedor não é somente um fundador 

de novas empresas ou o construtor de novos negócios. Ele é a energia da economia, a alavanca 

de recursos, o impulso de talentos, a dinâmica de ideias. Mais ainda: ele é quem fareja as 

oportunidades e precisa ser muito rápido, aproveitando as oportunidades fortuitas, antes que 

outros aventureiros o façam”. 

Na metade do século XX, ficou estabelecida a noção de empreendedor como sendo 

inovador, e sua função era de renovar ou revolucionar o padrão de produção estudando uma 

invenção ou explorando um método tecnológico não-experimentado, para produzir um novo 

bem ou um bem antigo de maneira nova, abrindo uma nova fonte de suprimento de materiais, 

ou uma nova comercialização para produtos, e organizando um novo setor, segundo Hisrich 

e Peter (2004, p. 28). 

 

2.5 ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA NOVOS NEGÓCIOS 

 

Um bom negócio, segundo Dolabela (1999), nasce na identificação de uma 

oportunidade e seu posterior estudo de viabilidade. Fornece ainda ao empreendedor 

informações necessárias para que seja possível tratar de forma efetiva a alocação dos recursos 

ou então direcionar tais recursos a outro investimento. 

É fundamental que antes de iniciar qualquer negócio seja realizado a análise de 

viabilidade garantindo não só maior chance de sucesso, como também atrair investidores e 

parceiros para que esse projeto seja realizado. 
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Essa análise passa pela viabilidade operacional, que estuda como o mercado espera 

esse serviço ou produto, viabilidade estratégica, que analisa os riscos e opções para as 

mudanças do mercado, governo e jurídicas, e pôr fim a viabilidade econômica financeira que 

estrutura como será o resultado financeiro frente as receitas de vendas, demandas, custos, 

despesas e retorno do investimento, garantindo assim as margens estabelecidas por quem está 

financiando o projeto. 

 

2.5.1.  Viabilidade Operacional  

 

A análise de viabilidade operacional esta diretamente ligada as expectativas do 

mercado, os requisitos dos clientes, potenciais parceiros e fornecedores e como a organização 

estará preparada para atender a toda essa demanda (CRUZ, SILVA E VENDRAME, 2015).  

Nesse momento, é imprescindível conhecer a fundo quais são as necessidades dos 

clientes e entender se existem fornecedores aptos também para garantir a entrega do serviço, 

uma vez que haverá uma grande expectativa do mercado com relação a entrega desses 

serviços. É muito comum as organizações se posicionarem de forma completamente 

equivocada, impactando diretamente na qualidade e entrega dos serviços e assim frustrando 

o mercado que perde a confiança e o interesse na utilização dos serviços dessa companhia.  

Muitas vezes inclusive, faz-se necessário estabelecer algumas parcerias e sociedade com 

clientes e fornecedores para que a empresa está preparada para a capacidade que esse mercado 

demandará (CRUZ, SILVA E VENDRAME, 2015). 

 

2.5.2.  Viabilidade Estratégica 

 

Quando analisar-se a prospecção de cenários futuros é um assunto critico nas 

atividades de embasamento gerencial, focando em minimizar riscos e incertezas inerentes ao 

negócio e mercado, de maneira que possibilite a elaboração de alternativas estratégicas frente 

à ocorrência das diferentes situações futuras definidas como possíveis. 

Segundo o autor Schwartz (2000), os cenários aparecem pela primeira vez logo após 

a Segunda Guerra Mundial, como um método de planejamento dentro da área militar. A Força 

Aérea americana tentou imaginar o que o seu oponente tentaria fazer e preparou estratégias 

alternativas. Nos anos 1960, Herman Kahn, que fizera parte do grupo da Força Aérea, 

aprimorou os cenários como ferramenta para o uso comercial. 

Contudo o autor Schoemaker (1995), por sua vez, defende que o pensamento 

prospectivo deve envolver a maior riqueza de detalhamento possível e pode ser aplicada a 

qualquer situação em que seja identifica a existência de qualquer tipo e nível de incerteza. A 
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metodologia de construção de cenários em ambientes de negócios foi introduzida por Porter 

(1992), sendo uma técnica baseada na identificação de variáveis com considerável incerteza 

e que fossem relevantes ao negócio. Em cima destas variáveis, montam-se cenários 

prospectivos. 

O termo cenário deriva do termo teatral latino “scaenarium-i”, que quer dizer o roteiro 

de uma peça de teatro. Os elementos principais para a conceituação e o entendimento da 

técnica são os mesmos do teatro moderno, quais sejam: cenários, cenas, trajetórias e atores. 

A análise de cenários se caracteriza como o estudo criativo ou imaginativo sobre o futuro com 

abordagem e metodologia próprias. Permitindo às organizações não só criar seus cenários 

futuros, como também, ao longo do desdobramento das suas cenas e trajetórias, construir 

respostas rápidas às mudanças do ambiente (Mortiz et al., 2008). 

Segundo Godet et Roubelat (1996), o termo “la prospective” foi utilizado pela 

primeira vez em 1957 por Gaston Berger, filósofo e pedagogo francês, para enfatizar “uma 

atitude voltada para o futuro”. 

Para Keller (2004), outra característica é a ausência de mecanismos comerciais 

dinâmicos que promovam a defesa diante dos concorrentes comerciais desleais ou protejam 

a concorrência do País frente às importações com dumping e/ou subsidiadas. A falta de tais 

mecanismos de defesa comercial poderia trazer divergências, gerando um processo de 

conflito, na medida em que toda a cadeia seria afetada quanto à sua competitividade, se um 

elo entrasse em crise. 

Análise estratégica pode ser utilizada para estudar cenários e se preparar para 

mudanças de mercado, políticas, jurídicas, legislativas e concorrenciais permitindo que a 

organização esteja preparada para tais mudanças. É possível observar que ao longo do tempo 

muitas organizações sumiram por não se prepararem de forma adequada para o futuro, criando 

espaço para a concorrência ganhar vantagem e mercados. 

 

2.5.3. Viabilidade Financeira 

 

A análise de viabilidade econômica e financeira é a ciência que estuda como medir ou 

analisar se um determinado investimento é viável ou não. Com essas análises é possível 

comparar se os retornos que poderão ser obtidos com os investimentos demandados serão 

positivos e com isso decidir se vale a pena ou não investir (NEVES, 2010). 

A análise pode ser com foco em um projeto particular ou em um grupo de projetos. Se 

o propósito for iniciar um negócio ou buscar novos investidores, o Estudo de Viabilidade 

Financeira será uma grande vantagem. Assim, deverá incluir Segundo Neves (2010): 
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 Requisitos para o capital inicial, 

 Fontes para o capital inicial, 

 Retornos estimados aos Investidores. 

Através deste estudo são efetuadas previsões dos benefícios e dos custos gerados pelo 

projeto e calculados diversos indicadores que medem a viabilidade, baseados na avaliação 

dos fluxos de caixa gerados, entre os quais a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR), o Valor 

Presente Líquido (VPL) e o Prazo de Recuperação do Investimentos (PRI) ou Payback 

(NEVES, 2010).  

Essas análises são imprescindíveis para apoiar na tomada de decisões dos gestores, 

mas também podem ser requeridas pelos diferentes investidores ou financiadores da empresa 

e do projeto, tais como acionistas, bancos, instituições gestoras de programas de apoio, entre 

outras (NEVES, 2010).  

A viabilidade financeira busca a relação entre o investimento total para iniciar o 

projeto (capital inicial), os seus custos fixos para mantê-lo e os rendimentos que ele pode 

gerar com o tempo. Logo, se os custos forem inferiores que as receitas em um período, e se 

estas são sustentáveis, o projeto é viável financeiramente (NEVES, 2010). 

Brom (2007) afirma que uma decisão satisfatória é aquela considerada viável, realista 

e que aperfeiçoa os processos empresariais, proporcionando avanços a empresa. Assim, 

quando se realiza uma escolha, esta deve ser baseada na lógica e numa análise criteriosa das 

opções. 

De acordo com Fassima et al (2006), os métodos mais citados em sua pesquisa foram: 

Payback (Tempo de Retorno), TIR (Taxa Interna de Retorno) e VPL (Valor Presente Líquido) 

e o Índice de Lucratividade. 

Além dessas ferramentas para estudo da viabilidade é de suma importância que seja 

analisada também as projeções de receitas com base no faturamento das demandas, tendo o 

real cenário dos fluxos de caixa bem como as fontes para esta entrada de capital. Estimar de 

forma correta também os custos e despesas de manutenção, bem como os impostos e taxas 

que incorrem no produto ou serviço, é uma das responsabilidades dessa função, para que seja 

aferido o recurso que retornará para o investimento e o lucro gerado por essa operação 

(BALDIN, 2014). 

As receitas nada mais são do que o valor recebido pelas vendas dos produtos ou 

serviços, sendo necessário descontar os impostos devidos para que pudesse obter as receitas 

liquidas da operação. Com as receitas liquidas, é necessário descontar os custos variáveis para 

que pudesse obter o resultado bruto, ou margem bruta, da operação. Após deduzir as despesas 
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variáveis, que podem ser gastos com vendas e outras que não estão ligadas diretamente a 

produção do produto ou serviço, e chegar à margem de contribuição da operação. O DRE 

abaixo demonstra de forma clara como deve-se contabilizar receitas, custos, despesas, 

impostos para obter o resultado da operação, utilizando-se desta para poder medir o retorno 

do investimento através do lucro da operação. Segue ilustração do DRE (BALDIN, 2014):  

 

                   DRE – Demonstrativo de Resultados do Exercício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 01: DRE  

Fonte: https://www.treasy.com.br/blog/receita-bruta-receita-liquida/  

https://www.treasy.com.br/blog/receita-bruta-receita-liquida/
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Capítulo 3 – Metodologia de Pesquisa 

 

Neste capítulo descreveu-se a base da pesquisa adotada que é pesquisa qualitativa, 

descritiva realizada em loco (em Campo) a partir de entrevistas de profundidade com perguntas 

abertas com o intuito de verificar o setor e alcance de mercado, também utilizou-se de pesquisa 

documental e bibliográfica, estruturando-se em um sistema metodológico e que alcança a realidade 

operacional de um estudo que pretende corroborar com dados para que se possa saber se Centro 

de Distribuição e Comercialização de Refrigerantes, é viável no município de Campo Grande, MS. 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

A pesquisa pode ser considerada como forma de aprendizagem cultural e como forma de 

produção cultural. A pesquisa é "um procedimento reflexivo, sistemático, controlado e crítico, que 

permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo de conhecimento” 

(LAKATOS; MARCONI, 1983, p.44). 

Para Rudio (1992, p.15), como a pesquisa tem por objetivo um problema a ser resolvido, 

o método serve de guia para o estudo sistemático do enunciado, compreensão e busca de solução 

do referido problema. Examinado mais atentamente, o método da pesquisa científica não é outra 

coisa do que a elaboração, consciente e organizada, dos diversos procedimentos que nos orientam 

para realizar o ato reflexivo, isto é, a operação discursiva de nossa mente.  

Pesquisa descritiva é uma das classificações da pesquisa científica, e tem o objetivo de 

descrever as características populacionais, um fenômeno ou experiência para estudo. Todavia ela 

é realizada considerando os aspectos da formulação das perguntas que referenciam a pesquisa, 

além de delimitar também uma relação entre as variáveis propostas no objeto de estudo que está 

sendo analisado. 

Na pesquisa descritiva, é responsabilidade do pesquisador realizar o estudo, análise, o 

registro e a interpretação dos fatos do mundo físico, não manipulando ou interferindo no mesmo. 

Deve-se descobrir a frequência com que o fenômeno acontece ou como se estrutura em um 

sistema, método, processo e realidade operacional. 

A pesquisa tem como objetivo fazer a descrição do que está acontecendo com mais riqueza 

de detalhes, completando as partes que faltam e aumentando a nossa compreensão. Por isso, é 

coletado o máximo de informação, em vez de fazer suposições ou modelos elaborados buscando 

prever o futuro. 

Segundo Vergara (2000, p.47), a pesquisa descritiva expõe as características de 

determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua natureza. 
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A autora coloca também que a pesquisa não tem o compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação. 

Neste sentido, buscou-se responder se existe atratividade de mercado para o 

desenvolvimento de um centro de distribuição e comercialização de bebidas em Campo Grande. 

 

3.2 PESQUISA QUALITATIVA 

 

Pesquisa qualitativa definida como um tipo de investigação aos aspectos qualitativos de 

um determinado assunto, considera a parte subjetiva do tema pesquisado. 

Ela é capaz de identificar e analisar dados que não mensuráveis numericamente. Como 

exemplo a observação e análise de sentimentos, percepções, intenções e comportamentos. 

Os resultados dessa pesquisa não são apresentados por estudos estatísticos. Os dados 

obtidos não são, portanto, tabulados para mensuração de resultado e são apresentados através de 

relatórios com enfoque nos entrevistados. 

Segundo Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem 

interpretativa do mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus 

cenários naturais, tentando entender os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a 

eles conferem.  

Neste projeto a pesquisa foi realizada observando-se o comportamento dos pequenos, 

médios e grandes mercados, entendendo seus sentimentos em relação ao fornecimento de bebidas, 

suas percepções e expectativas em relação ao processo de distribuição e comercialização. 

 

3.3 ESTUDO DE CAMPO 

 

O estudo de campo permite observar um determinado local e situação, explorando uma 

realidade e buscando soluções para um determinado problema. É imprescindível no estudo de 

campo que ocorra a pesquisa, compreendida na observação de fatos e fenômenos fiéis como 

ocorrem no real, coletando dados relacionados aos fatos e a análise e interpretação dessas 

informações, baseando-se em fundamentação teórica sólida, com objetivo de compreender e 

explicar o problema tema. Esse estudo exige que as técnicas de coleta de dados sejam apropriadas 

à natureza do tema e, ainda, à própria delimitação técnica que deverão ser empregadas nos 

registros. 

Segundo Gil (2008), procura o aprofundamento de uma realidade específica. É 

basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de 
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entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações do ocorrem naquela 

realidade. 

Esse estudo foi realizado em observação no campo dos principais consumidores do serviço 

avaliando através de comportamentos dados importantes para entender a demanda e oportunidades 

existente na logística e distribuição de bebidas no mercado de Campo Grande. 

 

 

3.4 BENCHMARKING  

 

O Benchmarking é baseado na aprendizagem das melhores experiências de empresas do 

mesmo segmento. A prática do Benchmarking demonstra que nenhuma empresa é líder em todos 

os indicadores, isso implica em compreender que sempre existe no mercado quem faça algo 

melhor, o que impulsiona a concorrência a melhorar suas performances. 

Benchmarking origina-se da palavra Benchmark, significa espionagem, utilizada primeira 

vez na segunda guerra mundial, na busca armamentista, quando um armamento ou estratégia era 

desenhada por um dos lados na batalha, o outro tentava descobrir e neutralizar as ações do lado 

inimigo. Chiavenato (2004). 

Para Chiavenato (2004), Benchmark significa um padrão de excelência que deve ser 

identificado, conhecido, copiado e ultrapassado. 

Foram selecionadas 2 empresas, Ambev e grupo FEMSA, autorizada da Coca-Cola em 

Campo Grande, dado que essas 2 companhias representam 70% do mercado de bebidas e lideram 

os setores que estão sendo estudados.  

 

 

3.5  ENTREVISTAS, PESQUISA DOCUMENTAL E PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Para a coleta de dados utilizou-se de entrevistas, afim de mensurar quais as principais 

expectativas dos pequenos, médios e grandes mercados que vendem o produto (refrigerante) que 

será transportado, entendendo, os principais desafios deste setor, e compreender este público e 

suas necessidades. Outros métodos utilizados nesta pesquisa foi pesquisa documental e 

bibliográfica utilizando de sites como base de estudos acadêmicos (Scielo, google acadêmico e 

lilac), assim como livros de autores renomados, focando em sites de acadêmico e oficiais (IBGE, 

Ministério da Agricultura, CLM, etc) que possam respaldar este trabalho. 
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3.5.1  ENTREVISTAS 

 

A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas em pesquisas científicas. Ela possibilita ao 

pesquisador extrair grande quantidade de dados que abrangem um trabalho bastante completo. 

Tem como objetivos a definição da técnica da entrevista, com respaldo de renomados autores de 

obras que a contemplam e estabelece quais são os passos e aspectos importantes para a sua 

construção, bem como destaca também os elementos imprescindíveis que o entrevistador deve 

desenvolver.  

O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. Vista refere-se ao 

ato de ver, ter preocupação com algo. Entre indica a relação de lugar ou estado no espaço que 

separa duas pessoas ou coisas. Portanto, o termo entrevista refere-se ao ato de perceber realizado 

entre duas pessoas. RICHARDSON (1999, p 207). 

Neste estudo utilizou-se de entrevistas com perguntas aberta para a coleta de dados para 

mensurar quais as principais expectativas dos pequenos, médios e grandes mercados que vendem 

o produto que será transportado, percebendo, contudo, quais são os principais desafios deste setor, 

e compreender este público preferiria receber este serviço. 

 

3.5.2  PESQUISA DOCUMENTAL 

 

Pesquisa documental é explicada por Severino (2007, p.122) como: [...] fonte documentos 

no sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas, sobretudo de outros tipos de 

documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos legais. Nestes casos, os 

conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-prima, a 

partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e análise. 

Essa pesquisa exige leitura e análise refinada do pesquisador, ele terá que buscar 

documentações sobre o período do referido tema, utilizando várias fontes, principalmente os 

jornais e outras publicações da época que noticiavam tais eventos. 

Este estudo baseou-se em pesquisas de fontes sólidas que apontam qual será a demanda 

atual e nos próximos anos para esse mercado, levantando dados que apontam quais as 

possibilidades, todavia ainda, analisou-se as tendências e aumento desse mercado que está em 

forte expansão. 
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3.5.3 - PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

Tem o objetivo de reunir dados e informações que servirão como base para a construção 

da investigação escolhida a partir do referido assunto. 

Pesquisa bibliográfica é aquela que se realiza, segundo Severino (2007), a partir do: [...] 

registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, 

artigos, teses etc. Utilizam-se dados de categorias teóricas já trabalhadas por outros pesquisadores 

e devidamente registrados. Os textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O 

pesquisador trabalha a partir de contribuições dos autores dos estudos analíticos constantes dos 

textos (SEVERINO, 2007, p.122) 

A pesquisa bibliográfica, para Appolinário (2011), restringe-se à análise de documentos e 

tem como objetivo a revisão de literatura de um dado tema, ou determinado contexto teórico. 

Esta pesquisa adotou como base materiais publicado em sites confiáveis como base de 

estudos anteriores, bem como livros de autores renomados, focando em sites como Scielo, Google 

acadêmico e lilac, atendo apenas as publicações de matérias acadêmicas e sites oficiais. 
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Capítulo 4 - Levantamento e Análise de Informação 

 

Neste capítulo analisou-se a viabilidade para a oferta do serviço de distribuição e 

comercialização de refrigerantes no município de Campo Grande, MS; bem como analisou-se a 

concorrência, o mercado consumidor, fez-se uma projeção de faturamento, analisou-se o setor, 

ponderou-se sobre a Realidade Organizacional, analisou-se ainda as práticas de sucesso na 

distribuição e comercialização de Bebidas local. 

 

4.1 Análise de demanda para os serviços de distribuição e comercialização de demanda em 

Campo Grande 

 

Com clima tropical, de temperaturas elevadas na maior parte do ano, o município de 

Campo Grande MS, possui um ambiente propício para o consumo de bebidas geladas. O 

contingente populacional, com aproximadamente 885.711 pessoas, também se configura em 

grande demanda potencial (IBGE, 2018). 

Tendo em vista essas condições naturais, o crescimento da renda da população é um dos 

principais alavancadores das vendas das empresas de bebidas. Uma vez que os produtos do setor 

não são itens de primeira necessidade no consumo das pessoas, o aumento do poder aquisitivo é 

um fator que consolida o potencial natural da demanda de mercado no Brasil. Conforme  figura  

02 abaixo, divulgado pelo IBGE2, Campo Grande MS, possui o 67º maior renda dos municípios 

brasileiros dentre 5.570 municípios, com um salário médio mensal dos trabalhadores formais de 

3,5 salários mínimos, indicando assim mais um fator positivo para demanda de consumo de 

refrigerantes nas região. 

 

FIGURA 02: Salário Mensal dos trabalhadores 
Fonte: IBGE (ano 2018) 

                                                                 
2 Dados do Panorama de cidades do IBGE Disponível no site: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/campo-

grande/panorama 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/campo-grande/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/campo-grande/panorama
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No ano de 2017 foram produzidos 12,84 bilhões de litros de refrigerantes e um consumo 

médio ano de 62,82 Litros por habitante (Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e 

de Bebidas Não Alcoólicas – ABIR). Neste mesmo ano, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2018, pág. 8), a população brasileira total foi estimada em 209,3 

milhões de habitantes, reafirmando mais uma vez a perspectivas positivas para demanda de 

refrigerantes em âmbito nacional e regional. 

 

           TABELA 01: CONSUMO DE REFRIGERANTES POR HABITANTE 

Ano Litros/Habitante/Ano 

2010 88,9 

2011 87,2 

2012 86,0 

2013 80,0 

2014 80,6 

2015 75,1 

2016 70,00 

2017 61,82 

           FONTE: ABIR (Ano, 2018) 
 
 

Segundo o IBGE (ano 2018), conforme o Censo Demográfico 2018, a cidade de Campo 

Grande MS possuía uma população de 885.711 habitantes: 

Considerando a população de Campo Grande MS, pode-se facilmente encontrar a projeção 

total de vendas do mercado de refrigerantes das cidades de atuação multiplicando a população do 

município pela estimativa mensal de litros consumidos. 

Com esses dados, é identificado um quociente anual que relaciona a quantidade de litros 

de refrigerantes consumido por consumidor em campo Grande MS, através de uma simples 

divisão, conforme segue: 

 

Habitantes x Consumo Médio por habitante/ano: 54.754.654 Litros/ano. 

 

Com isso, temos uma estimativa mensal de consumo de litros de refrigerantes por 

consumidor / mês de 4.562.888 litros/Hab./Mês. 
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TABELA 02: PROJEÇÃO TOTAL DE VENDAS  

    

MUNICÍPIO HABITANTES 
Consumo 

Hab./Ano 

Projeção de Vendas 

(Litros/Ano) 

Campo Grande  885.711 61,82 54.754.654 
    

  FONTE: de própria autoria 

 

Importante salientar que a projeção de vendas apresentada na tabela acima representa a 

projeção de vendas total do mercado de distribuidoras de refrigerantes na cidade de atuação, ou 

seja, estão consideradas todas distribuidoras de bebidas já instaladas e atualmente atuantes na 

cidade de atuação. 

Como não se trata de um mercado baseada no monopólio, o empreendimento representará 

somente uma fatia deste mercado, o que se conhece por marketshare. Estima-se, assim, por ser 

uma empresa nova no mercado, que a distribuidora de bebidas em estudo entrará atuando em 2% 

deste mercado. Com esse dado em mãos, pode-se chegar, à previsão total de vendas do 

empreendimento em estudo. 

 

4.1.1. Projeção de Faturamento 

 

Agora que já existe uma previsão de vendas, para encontrar a previsão de faturamento é 

necessário definir o preço de venda. 

Para tanto, foi realizada uma pesquisa de mercado junto à concorrência atuante na cidade 

de Campo Grande MS, como será demonstrado no tópico 4.1.1 que demostra a projeção do 

faturamento, e o resultado desta pesquisa indica um valor de venda de R$ 4,00 por litro que será 

adotado de forma estratégicas definido pelos empresários (preço similar da concorrência regional). 

Assim, ter-se-á a seguinte previsão de faturamento: 

 

         TABELA 03: PREVISÃO DE FATURAMENTO 
 

MUNICÍPIO MARKETSHARE 2% 

VALOR DE 

VENDA 

(LITRO) 

PREVISÃO DE 

FATURAMENTO 

Campo Grande        91.258       R$ 4,00 R$ 365.031 
 

FONTE: de própria autoria 
 

Conclui-se a partir da tabela acima, que a previsão de faturamento total e inicial no 

município de Campo Grande MS será de R$ 365.031,00 por mês. De posse desse importante 

dado, será dada sequência a verificação da viabilidade do negócio no capítulo 5. 
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4.2.  Análise do Setor 

 

Conforme dados do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA (2017), 

são mais de 72 mil produtos registrados no Brasil, 4.062 empresas/negócios registrados em todo 

o País. No ano de 2008 por exemplo foram registradas aproximadamente 530 empresas e 

aproximadamente 4500 novos produtos no segmento de bebidas. Já no ano de 2009 foram 

registradas 572 empresas e mais de 6000 produtos, um crescimento de 10% nos registros de novas 

empresas e um crescimento de aproximadamente 33,34% de registros de novos produtos. No ano 

de 2010 foram registrados aproximadamente 5910 novos produtos, aproximadamente 531 novas 

empresas em todo o Brasil, teve um declínio nos registros de 1,69% de novas empresas e um 

declínio de 7,93% em relação ao ano de 2009. 

O setor de bebidas no Brasil é regulamentado pela Agencia Nacional de Vigilância 

Sanitária – Anvisa (2017), sendo coordenado, supervisionado e controlado as atividades, 

informações, qualidade, controle de riscos correlatos, estabelecendo normas e padrões técnicos. O 

objetivo é garantir as ações de vigilância sanitária, dos produtos, dos insumos, e das embalagens 

utilizadas, para reduzir os índices de contaminação. Essas ações são compartilhadas pelos estados 

das federação e municípios. 

Segundo Associação Brasileira de Bebidas - ABRABE (2018), a indústria de bebidas no 

Brasil tem grande participação no PIB nacional chegando a 7,5% de participação, só o segmento 

de cerveja contribui com 1,5% de participação em 2017.  

A indústria de bebidas tem como característica a produção de bens homogêneos 

basicamente ao consumo interno do país. Uma forma possível de descrever as cadeias produtivas 

das bebidas industrializadas consiste em organizar seus processos em três conjuntos, tendo como 

ponto principal a fabricação, posteriormente o fornecimento de insumos, e finalmente, a 

distribuição do produto acabado até o ponto de venda. 

Com base nesse critério, a cadeia produtiva – cerveja e refrigerante – serão caracterizadas 

a seguir. As duas bebidas oferecem grandes oportunidades de economias de escopo e então, por 

esse motivo, muitas vezes são produzidas em um mesmo conglomerado industrial. No entanto, 

seus processos de fabricação são bem diferentes em seus respectivos níveis de complexidade. 

Dessa forma, o compartilhamento de operações entre cerveja e refrigerante, acontece no início da 

cadeia, na aquisição de embalagens, e ao final, quando os produtos entram no sistema de 

distribuição para o cliente final. 

Analisando a indústria de refrigerantes, pode-se concluir que são formados por 

fornecedores de matérias-primas que produzem basicamente a mistura de quatro ingredientes: 
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água; açúcar (edulcorantes); extratos concentrados e gás carbônico. Participam também algumas 

substâncias como conservantes, acidulantes e antioxidantes (MAPA, 2017). 

Os extratos concentrados são os responsáveis pela caracterização de cor, aroma e sabor. 

Os refrigerantes mais consumidos no Brasil são o tipo cola, o guaraná e o sabor frutas (laranja, 

limão, uva etc.). São produzidos em unidades industriais monitoradas, principalmente objetivando 

guardar sua fórmula sob segredo industrial, e depois entregues aos fabricantes associados (ABIR, 

2017). 

O açúcar é utilizado para conferir sabor adocicado e encorpar a bebida produzida. É 

adquirido no mercado interno e possui preço atrelado a cotações internacionais e principalmente 

ao dólar. No caso dos refrigerantes de baixa caloria, o açúcar é substituído por edulcorantes, onde 

os mais utilizados são a sacarina e o ciclamato. Os edulcorantes são adquiridos totalmente no 

mercado interno (MAPA, 2013). 

O dióxido de carbono é um gás industrial, sendo um insumo que pode ser comprado de 

empresas fornecedoras, ou produzido dentro das próprias fábricas de refrigerantes. Aplicado nas 

bebidas, processo conhecido como carbonatação, sua função é encorpar o paladar e a aparência da 

bebida. A expansão do gás quando o líquido é ingerido pelos consumidores confere a sensação de 

refrescância notada nos refrigerantes (BNDES, 2014). 

Em relação à máquinas e equipamentos, são bens de capital utilizados na produção e 

armazenagem, constituída por tanques, filtros, equipamentos de geração de frio (baixas 

temperaturas), carbonizadores, esteiras, sopradores de pré formas de embalagens PET e outros. 

Estes equipamentos são comuns a outras indústrias de bebidas, sua tecnologia é aberta e podem 

ser adquiridos internamente (BNDES, 2014). 

Da mesma forma que na cadeia produtiva da cerveja, no que se refere ao maquinário de 

envase em linhas de alta velocidade nas fábricas de grande proporção, são poucas as opções de 

fornecedores, sendo que os principais fabricantes são do mercado externo. Já as unidades 

produtivas de baixa capacidade podem contar com fornecedores locais, principalmente para o 

envase de embalagem PET (Plástico) (BNDES, 2014). 

Com relação as embalagens, os refrigerantes são envasados em garrafas de vidro, latas de 

alumínio e na sua grande maioria em embalagens PET. O PET (garrafa plástica) inicia seu 

processo em uma fábrica de bebidas em pré-forma, em tubos de pequenas dimensões que é 

aquecido e soprado com alta pressão dentro de um molde, no formato da garrafa que receberá a 

bebida. Em fábricas de maiores proporções, o PET chega em granulado, para ser transformado em 

pré-forma. As garrafas de vidro e as latas de alumínio também são adquiridas no mercado nacional, 

como também os engradados, pallets/madeiras e filmes plásticos (SICOBE, 2015). 
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TABELA 04: REFRIGERANTES (2010 a 2014) 

 Brasil Norte Nordeste Centro- Oeste Sudeste Sul 

Lata 16 13 16 15 17 13 

PET 77 77 75 77 77 81 

Vidro e 

outros 

07 10 9 8 7 6 

Tipos de embalagens para o envase de cervejas e refrigerantes (%), por região. 
 Fonte: Sicobe – Receita Federal. 
 

Refrigerantes e cervejas produzidos pelas grandes empresas são distribuídos através dos 

mesmos canais logísticos: centros próprios de distribuição direta e via empresas distribuidoras 

terceirizadas. Já os refrigerantes sabor tubaínas, realizam entregas diretas a pontos de venda 

próximos às fábricas, como supermercados, e contam com os comércios de atacadistas para 

distribuir para o restante da produção (BNDES, 2014). 

Nesse ponto da cadeia, a competição entre as empresas do segmento é agressiva, e não raro 

chega a ser motivo de processos judiciais, quando por exemplo acordos de distribuição são 

identificados como concorrência desleal (CADE, 2015). 

A eficiência logística dos fabricantes do Brasil, que buscam vencer o grande desafio de 

distribuir suas bebidas a milhares de pontos de vendas espalhados por todo o território nacional, é 

uma das principais barreiras à entrada de empresas internacionais. Fusões, aquisições e parcerias 

comerciais surgem como estratégia para empresas estrangeiras ingressarem no mercado interno, 

que conta com algo em torno de 1,3 milhão de pontos de venda. Grandes centros de distribuição 

próprios e acordos com revendas associadas são o modelo usual entre os maiores fabricantes de 

bebidas do Brasil Grandes centros de distribuição próprios e acordos com revendas associadas são 

o modelo usual entre os maiores fabricantes de bebidas do Brasil (BNDES, 2014). 

 

4.2.1. Análises da Concorrência 

 

O mercado geral de bebidas no Brasil, apresenta alta concentração, no entanto, com 

elevada rivalidade entre os fabricantes. Essa situação é dada em virtude da existência de grandes 

barreiras à entrada de novas empresas no segmento, e também pela característica da cadeia 

produtiva de bebidas, que demandam grandes escalas nas operações objetivando obter baixos 

custos e explorar oportunidades de economias foco. 
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Conforme ilustra a figura 03 (gráfico), no ano de 2016, quatro empresas participavam com 

98% do volume total de cerveja produzida no Brasil, enquanto apenas duas empresas foram 

responsáveis por 78% do volume total produzido de refrigerantes. 

 

FIGURA 03: Participação de Mercado (Concorrentes) 
Fonte: Ambev (ano 2016). 

 

4.2.2. Ambev3 

 

Quando se trata do uso de informações com a finalidade de obter diferenciais competitivos 

no mercado, tomando por referência o comportamento dos demais players de mercado, a prática 

é denominada “inteligência competitiva”, que é definida por Gomes e Braga (2001), como o 

estudo de informações sobre as empresas competidoras, abrangendo aspectos como produtividade, 

finanças, posição de mercado, etc. 

A Ambev surgiu da associação, em 1999, entre a empresa Cervejaria Brahma e a Antarctica 

Paulista. Foi criada com o escopo de se transformar em uma empresa com atuação multinacional, 

de tamanho e força compatível com os players já estabelecidos no exterior e em condições 

similares de competir no mercado internacional de cervejas e refrigerantes, principalmente na 

América Latina. Atualmente, é responsável pela administração das operações do Grupo AB-Inbev, 

operando em 140 países, sendo 18 países das américas (AMBEV, 2019). 

Quando de sua criação, em 1999, a produção de cerveja das empresas Brahma e Antarctica 

foi de aproximadamente 52,3 milhões de hectolitros. Conforme dados divulgados pela Ambev, 

sua produção no país, no ano de 2013, atingiu 83 milhões de hectolitros de cerveja e 30,2 milhões 

                                                                 
3 Dados da AMBEV. Disponível no site:  https://www.ambev.com.br/ (2019). 

Cerveja Refrigerante 

 

 

https://www.ambev.com.br/
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de hectolitros de refrigerantes e bebidas não alcoólicas. Nas operações no exterior, o volume de 

vendas no mesmo ano alcançou 52 milhões de hectolitros, considerando todos os produtos 

comercializados pelos mesmos (AMBEV, 2019). 

Atualmente a Ambev possui um parque industrial de 35 plantas no Brasil e 42 no exterior. 

Sendo que sua rede de distribuição no Brasil está presente em aproximadamente 1 milhão de 

pontos de venda, dos estimados 1,2 milhões de Pontos de Vendas totais do Brasil. A estrutura de 

distribuição no mercado interno está dividida em uma rede de 154 distribuidores terceirizados com 

dedicação exclusiva e um sistema próprio composto de 84 centros de distribuição, próximos às 

grandes regiões centros urbanos (AMBEV, 2019). 

Os fortes investimentos de expansão realizados pela AMBEV nos últimos anos contaram, 

além de captações nos mercados de capital nacional e internacional, com linhas de financiamentos 

disponibilizadas pelos principais bancos estrangeiros e brasileiros. A classificação de risco da 

empresa como grau de investimento pelas principais classificadoras de risco internacionais 

colaborou para acesso a instrumentos adequados de financiamento (AMBEV, 2019). 

Entre a AMBEV e a Pepsico, foi firmado um acordo de longo prazo, onde concede-se 

direitos exclusivos para a AMBEV produzir, embalar e distribuir diversas marcas da Pepsico no 

mercado interno. A AMBEV fechou o ano de 2017 com lucro líquido de 7,850 bilhões de reais, 

obtendo o volume aproximado de 165 milhões de hectolitros de bebidas. Suas ações na Bolsa de 

Valores Bm&f Bovespa estão valorizadas a R$ 18,94 (AMBEV, 2019). 

No município de Campo Grande MS, o distribuidor autorizado pela AMBEV, denomina-

se “Rotele Distribuidora de Bebidas”, localizada no bairro Morada Verde em Campo Grande MS, 

composta por uma equipe de 28 vendedores, onde cada vendedor é responsável por 

aproximadamente 250 Pontos de Vendas, realizando visitas diárias, semanais e quinzenais de 

acordo com o volume de venda de cada ponto comercial. Estima-se uma capilaridade de Pontos 

de Vendas atendidos por este distribuidor de 6.900 varejistas de todos os tamanhos, do pequeno 

ao grande varejo (ABIR, 2015)4. 

De acordo com pesquisa exploratória realizada, a empresa acima citada, possui uma 

logística com frota de 90% dos caminhões próprios e 10% advindas de empresas terceirizadas, 

responsáveis pelas entregas das bebidas no ponto de venda final (ABIR, 2015).  

                                                                 
4 Dados levantados no site Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e Bebidas não Alcoólicas 

ABIR, 2015. Disponível no site:  https://abir.org.br/associado/coca-cola-brasil/ 

https://abir.org.br/associado/coca-cola-brasil/
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4.2.3 Coca Cola5 

 

A maior companhia de todo o mundo está presente no Brasil desde o ano de 1942. A The 

Coca-Cola Company atua no Brasil através do sistema Coca-Cola Brasil, formado pela Coca-Cola 

Brasil em sinergia com grandes parceiros empresariais independentes, chamados de fabricantes 

autorizados, sendo este no estado de Mato Grosso do Sul o grupo FEMSA. Em regime de franquia, 

a companhia apresentou em 2013 aproximadamente 60% de market share no mercado brasileiro 

de refrigerantes (Coca-Cola - FEMSA, 2018). 

A FEMSA possui um portfólio no Brasil que incluiu marcas como Coca Cola, Fanta, 

Sprite, Guaraná Kuat, Kaiser, Sol, Bavária, Summer Draft e Heineken. Todo o grupo é composto 

por 30 engarrafadoras, 236 centros de distribuição, 65 marcas de refrigerantes, 15 marcas de 

cerveja e possui cerca de 56 mil funcionários nos nove países onde atua, incluindo o Brasil (Coca-

Cola - FEMSA, 2018). 

No Brasil, a Coca-Cola conta com dez parques industriais: Manaus - AM, Pacatuba -CE, 

Feira de Santana - BA, Araraquara - SP, Jacareí - SP, Cuiabá - MT, Campo Grande - MS, Ponta 

Grossa – PR, Belo Horizonte - MG e Gravataí – RS.     A FEMSA é a segunda maior engarrafadora 

de Coca-Cola em todo o mundo e, controla no Brasil a maior engarrafadora do mundo da Coca-

Cola no quesito de capacidade de produção, na cidade paulista de Jundiaí-SP (Coca-Cola - 

FEMSA, 2018). 

 

4.2.4. Coca-Cola em Campo Grande MS 

 

No que diz respeito ao monitoramento de concorrentes, Fuld (1993), afirma que, um 

programa bem organizado pode aumentar, significativamente, os lucros da empresa e protegê-la 

da perda de negócios para a concorrência.  

De modo a identificar alternativas para tomada de decisão na definição da estratégia  para 

implantação de um centro de distribuição em Campo Grande - MS e comercialização de 

refrigerantes, mapeou-se os seguintes pontos de atuação do líder de mercado (Coca Cola), 

quantidade de pontos de vendas, pontos de vendas divididos por segmento, quantidade de pontos 

de vendas atendidos com cadastros de Pessoa Física e Pessoa Jurídica e análises de condição 

financeira dos pontos de vendas como segue através da figura 04 Mapeamento Concorrência 

(Coca-Cola - FEMSA, 2018). 

                                                                 
5 Dados da Coca-Cola estão disponíveis no site: https://www.coca-colafemsa.com/presencia/brasil.html  (2018) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cerveja_Kaiser
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sol_(bebida)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bav%C3%A1ria_(cerveja)
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Summer_Draft&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Heineken
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manaus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Feira_de_Santana
http://pt.wikipedia.org/wiki/Araraquara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacare%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuiab%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_Grande
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gravata%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coca-Cola
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jundia%C3%AD
https://www.coca-colafemsa.com/presencia/brasil.html
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FIGURA 04: Mapeamento Concorrência 

FONTE: de própria autoria 

 

No quadro “PDVs X MS” foram mapeados a quantidade de Pontos de Vendas atendidos 

pela concorrente nos 05 principais polos regionais dentro do estado de Mato Grosso do Sul, sendo 

os municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Aquidauana. Apresentando 

o município de Campo Grande o maior mercado potencial de Mato Grosso do Sul com 7.162 

Pontos de Vendas cadastrados (Coca-Cola - FEMSA, 2018). 

No quadro de “PDVs Totais” apresentou-se o status financeiro da base total de PDVs 

(Pontos de Vendas) cadastrados na base do concorrente no estado de Mato Grosso do Sul, onde 

têm-se um 13.700 PDVs ativos, 8.845 PDVs com alguma espécie de bloqueio financeiro, 178 

PDVs com pendências jurídicas, 27 PDVs com vendas suspensas, 14 PDVs com status de baixa 

cadastral e 07 PDVs com cadastro em validação (Coca-Cola - FEMSA, 2018). 

A Tabela 05 que segue abaixo, apresenta-se um mapeamento detalhado com a quantidade 

de Pontos de Vendas cadastrados e atendidos pelo concorrente por bairro pertencente ao município 

de Campo Grande MS, sendo este de grande valia estratégica para o estudo em questão (Coca-

Cola - FEMSA, 2018).  

Conforme demonstrado, os bairros Centro, Monte Castelo, Nova Lima, Jardim Aero 

Rancho e Conjunto Aero Rancho como os 05 maiores bairros em volume de pontos de vendas 

ativos (Coca-Cola - FEMSA, 2018). 
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TABELA 05: CAPILARIDADE POR BAIRRO 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Pesquisa realizada pelos autores (Coca-Cola - FEMSA, 2018). 

 

Finalmente, apresenta-se através dos estudos realizados a modalidade logística de entrega 

dos 13.707 Pontos de Vendas de Mato Grosso do Sul, sendo identificado que em 12.614 PDVs as 

entregas são realizadas na categoria “normal” com o prazo de até 48hs em Campo Grande MS, já 

em 1.076 PDVs os produtos são vendidos e entregues de imediato, definido como “Pronta 

Entrega”, sendo esse um grande diferencial competitivo, e já no caso de 17 PDVs possuem a 

categoria de entrega denominada “Superior”, que trata-se de parceiros comerciais ligados a feiras, 

eventos e festas, onde as entregas são programadas e planejadas de forma antecipada (Coca-Cola 

- FEMSA, 2018). 
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  FIGURA 05: Logística de Entrega 
  FONTE: Pesquisa realizada pelos autores 

 

De acordo com os estudos e levantamentos realizados, a concorrente Coca Cola encontra-

se em um estágio super avançado nos quesitos de capilaridade (quantidade de pontos de vendas), 

apresentando um índice de 01 Ponto de Venda para cada 124 habitantes, formatando assim um 

indicador de meta para o projeto (Coca-Cola - FEMSA, 2018). 

A Coca Cola apresenta um sistema logístico onde pelo mesmo 20% é atendido com sistema 

de entregas terceirizadas, e ainda, apenas 8,53% das entregas são realizadas a pronto entrega, 

sendo ambos os fatores uma lacuna da operação que podem ser explorados pelo projeto e modelo 

conceitual que será proposto para implantação do negócio (Coca-Cola - FEMSA, 2018). 

 

4.3. BENCHMARKING / REALIDADES ORGANIZACIONAIS 

 

4.3.1. PRÁTICAS DE SUCESSO NA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 

BEBIDAS 

 

No negócio de distribuição e comercialização de bebidas, que é tão grandioso e 

segmentado, grandes empresas se aproveitam da ampla gama de consumidores, para os mais 

variados tipos de preferências, para agrupar seus produtos em busca da otimização de custos 

logísticos, atingindo o maior número de vendas possível e entregas em várias regiões.  

Um exemplo de sucesso desse mercado, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de 

refrigerantes e de Bebidas não alcoólicas (ABIR), é o caso da maior franquia engarrafadora de 

Coca-Cola em todo mundo, que ao todo possui 64 fábricas e serve 351 milhões de consumidores 

por meio de aproximadamente 2,8 milhões de pontos de vendas e conta com mais de 120 mil 

funcionários em todo o mundo (ABIR, 2017).  
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No Brasil, a empresa está presente como Coca-Cola FEMSA Brasil, empregando cerca de 

20 mil funcionários e atendendo mais de 72 milhões de consumidores, distribuídos nos estados de 

São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro e em parte do estado de 

Goiás. A política de gestão da qualidade da Coca-Cola Brasil, que assegura a excelência de seus 

produtos, é baseada em sete princípios. São eles: foco no cliente, liderança, engajamento das 

pessoas, abordagem de processo, tomada de decisão, melhoria contínua e gestão de 

relacionamento (Coca-Cola - FEMSA, 2018). 

Ao perseguir estas diretrizes, a empresa atinge seus objetivos: entregar o produto perfeito 

(o refrigerante chega às mãos do consumidor, sempre com o mesmo padrão de qualidade) e 

estimular um ambiente sustentável (toda a cadeia produtiva da empresa persegue uma relação 

harmoniosa com o meio ambiente) e seguro (sem acidentes de trabalho). Dessa mesma forma, a 

rede de distribuição dos produtos da Coca-Cola foi concebida atingindo a mesma excelência, visto 

que para obter sucesso não poderiam faltar produtos na linha final, ou seja para o consumidor. 

Para atingir seus objetivos, a rede consta com uma ampla cadeia logística, atuante e posicionada 

em todos os continentes do globo, fator esse que oferece importante vantagem logística e 

capacidade de entrega para as marcas da fabricante (Coca-Cola - FEMSA, 2018). 

Nessa linha de segmentação, é incrível o espaço para diversos fornecedores, outro caso 

vencedor é a GlobalBev, uma empresa inovadora que importa e distribui diversas marcas nacionais 

e internacionais no segmentos de bebidas e snacks de alto valor agregado.  

Fundada em 2000, lançou o primeiro energético em lata produzido no Brasil. Segundo a 

ABIR, A empresa possui hoje a mais estruturada rede de distribuição independente com cobertura 

nacional. Por meio de suas centrais de distribuição estrategicamente posicionadas, atende com 

eficiência supermercados, lojas de conveniência, distribuidores, padarias e bares em todas as 

regiões através de seis regionais de vendas com equipe própria. Por meio de sua rede de 

distribuidores credenciados, com mais de 4.000 vendedores, seus produtos chegam a mais de 

60.000 pontos de venda em todo o Brasil (ABIR, 2015). 

 

4.4. Pesquisa de campo de avaliação do modelo conceitual  

 

Segundo Samara e Barros (2002, p. 9) a pesquisa de marketing é fundamental para poder 

conhecer e avaliar os componentes de atitudes dos consumidores, clientes, formadores de opinião, 

influenciadores e decisores de compra. Os autores definem a atitude como "estados mentais que 

permitem a percepção e avaliação do ambiente pelo indivíduo determinando suas respostas em 

relação a pessoas, produtos, marcas, ideias, organizações etc...".  

http://www.globalbev.com.br/


54 

 
 

A presente pesquisa é caracterizada como qualitativa realizada em Campo Grande MS, por 

meio de entrevista em profundidade com 03 empresários do setor, Iniciou-se com entrevista 

semiestruturada e com perguntas abertas e com a abertura dos empresários aprofundou-se (para 

uma pesquisa de Profundida) 

Os entrevistados são varejistas de pequeno, médio e grande porte, que compram e 

revendem bebidas em Campo Grande MS, e que possuam relevante atuação em seu segmento ou 

região. O problema da pesquisa, trata-se de avaliar o modelo conceitual proposto para posterior 

definição e tomada de decisão, visando a implantação ou não do novo negócio. 

 

4.4.1. Objetivos  

 

Os objetivos trazem as informações que solucionam o problema da pesquisa. Para Samara 

e Barros (2002, p. 12) os objetivos são processos interdependentes que exigem fiel coerência entre 

o problema definido e os objetivos do projeto da pesquisa, os quais devem ser detalhados e 

específicos, para servirem, inclusive, como base para a elaboração do formulário de coleta de 

dados.  

Têm-se como objetivo geral da pesquisa de profundidade, verificar a aderência do modelo 

conceitual do Centro de Distribuição e comercialização de bebidas em Campo Grande MS. 

Todavia os objetivos específicos o estudo visa identificar: a) Modelo conceitual é aderente ao 

público alvo;  b) Caso modelo conceitual não seja aderente, quais os motivos que não atendem as 

necessidades atuais; c) Quais ajustes deverão serem realizados para a sua viabilidade e adesão do 

público alvo;  d) Definição do grau de importância no critérios de comodidade e prazos de 

entregas;  e) Avaliação de pontos fortes e fracos do modelo conceitual;  f) Avaliação dos pontos 

fortes e fracos dos concorrentes. 

 

4.4.2. Método  

 

Para cada pesquisa feita, o pesquisador deverá indicar qual a metodologia adequada ele 

utilizou para solucionar o problema da pesquisa. Para Malhotra (2005), o método de pesquisa é 

como um mapa que irá conduzir o trabalho de pesquisa ao longo do projeto. Entrevistas em 

profundidade, realizadas com proprietários de Pontos de Vendas de Bebidas de pequeno, médio e 

grande porte no município de Campo Grande MS. 

O roteiro foi previamente elaborado a partir da fundamentação teórica, visando entender e 

apresentar o modelo de negócio, sendo o mesmo seguido em todas as entrevistas, para garantir a 
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coleta de informações similares de todos os respondentes. Todavia, todas as entrevistas foram 

realizadas pessoalmente, pelo menos por um dos autores do projeto 

  

4.4.3. Tipos de Pesquisa  

 

Conforme Oliveira, Martins e Vasconcelos (2012), as pesquisas de profundidade 

apresentam uma maior flexibilidade, permitindo ao entrevistado construir suas respostas sem ficar 

preso a um nível mais rigoroso de diretividade e mediação por parte do entrevistador, como 

acontece no caso do uso de questionário ou de uma entrevista totalmente estruturada. 

A pesquisa realizada, permitiu análise das realidades sociais segundo a perspectiva dos 

atores sociais, considerada indispensável para uma exata apreensão e compreensão das condutas 

sociais, e ainda, proporcionou um enriquecimento do material de análise e o conteúdo da pesquisa, 

permitindo a possibilidade da melhor exposição da experiência do entrevistado. 

 

4.4.4. Métodos de Coleta de Dados  

 

Conforme Samara e Barros (2002, p. 64), "os métodos de coleta de dados determinam a 

maneira como os dados serão obtidos no projeto. Há basicamente três métodos utilizados em 

pesquisa de marketing: observação, inquérito (ou contrato) e método interativo". Os métodos de 

coleta de dados que serão utilizados nessa pesquisa serão de inquérito ou contato e interativo, 

devido suas características abrangentes, confiáveis, relativamente de baixo custo e rapidez na 

coleta de dados, e também pela possibilidade de usar o mesmo questionário para todas as pessoas, 

sem distinção.  

 

4.4.5. Tipo de Pesquisa 

 

A pesquisa realizada será não estruturada, proporcionando uma pesquisa conversacional 

livre, conforme conceito de Godoi e Mattos, 2008.  

A pesquisa iniciou no dia 02 de julho de 2019 e foi encerrada no dia 20 de Julho de 2019, 

seguindo os seguintes estágios; 

1. Chegada – apresentação formal, criando uma relação entre entrevistado e entrevistador; 

2.  Introdução da pesquisa – propósito e objetivos da entrevista; 

3. Começando a entrevista – dados do entrevistado; 

4. Durante a entrevista – descrever os princípios gerais da entrevista; 

5. Terminando a entrevista – sinalizar o final; 

6. Após a entrevista – agradecimentos e garantia de confidencialidade. 
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4.4.6.  Resultado da Pesquisa 

 

As pesquisas foram realizadas com 03 proprietários de Pontos de Vendas de bebidas, sendo de 

pequeno, médio e grande porte, como segue: 

 

Pequeno Porte: 

Nome do Estabelecimento Comercial: João da Silva Ribeiro 

Quantidade de Caixas (Check Outs): 01 

Nome do Entrevistado: João da silva Ribeiro 

Idade:  68 anos 

Tempo de atuação no segmento: 47 Anos. 

 

Resultado/Transcrição: Conforme pesquisa realizada com o Sr. João da Silva Ribeiro 

(pequeno porte), e após a apresentação detalhada no modelo conceitual, observou-se alta 

receptividade dos novos produtos, no entanto, para este segmento de mercado se faz necessário 

um maior prazo de pagamento dos produtos, ou até mesmo a consignação dos produtos, não 

somente pela quebra da barreira de entrada, mas também pela nítida falta de capital de giro do 

negócio do futuro cliente e parceiro comercial.  

Observou-se ainda, de acordo com o entrevistado os concorrentes atendem as necessidades 

básicas de visitas comerciais com a periodicidade semanal e prazo de entrega satisfatório, ficando 

como ponto de melhoria sinalizada a necessidade de maiores prazos de pagamentos ou 

consignação de produtos. 

Desta forma, entende-se que para conquistar deste seguimento de clientes, será de 

fundamental importância um prazo maior de pagamento após as devidas análises de perfil de 

crédito.  

 

Médio Porte: 

Nome do Estabelecimento Comercial: Mercado Boa Vista  

Quantidade de Caixas (Check Outs): 05 

Nome do Entrevistado: Genildo de Oliveira                                            

Idade:  49 anos 

Tempo de atuação no segmento: 22 anos 

 

Resultado/Transcrição: De acordo com a entrevista realizada com o cliente potencial de 

porte médio, foi percebido claramente um perfil distinto do analisado de pequeno porte. Este 
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cliente sinaliza o grande fluxo de comercialização de refrigerantes em seu estabelecimento 

comercial, demonstrando um real potencial de mercado, no entanto, este empresário busca uma 

maior margem de rentabilidade (mark-up), maiores prazos para pagamentos, e ainda, sinaliza a 

necessidade e “regra”, por ser uma prática de mercado e o mesmo gostar do modelo, de promotoras 

de abordagem e degustação dos novos produtos. 

Entrevistado sinaliza que o maior diferencial dos concorrentes é a qualidade do produto e 

um bom relacionamento com os vendedores e até entregadores das bebidas, ficando evidente então 

o maior foco dos concorrentes neste segmento de porte médio. 

Finalmente, perfil de cliente demonstra forte potencial para o modelo de negócio proposto, 

requerendo uma maior atenção e investimento na parceria com prazos e margens comerciais, 

mesmo que haja a necessidade de compras de maior volume de produtos. 

 

Grande Porte: 

Nome do Estabelecimento Comercial: Rede de Supermercados Lunardi 

Quantidade de Caixas (Check Outs): 10 

Nome do Entrevistado:  Luís  Lunardi 

Idade: 53 anos 

Tempo de atuação no segmento: 35 anos. 

 

Resultado/Transcrição: Em conformidade com a entrevista realizada com o proprietário 

supracitado, o mesmo apresenta o seu estabelecimento comercial e variedades de mercadorias, 

estrutura de funcionários, estoques em níveis baixos e sistemas de gestão, demonstrando um maior 

profissionalismo na gestão de seu negócio. 

Entrevistado altamente receptivo ao produto ofertado de acordo com o modelo proposto, 

atendendo basicamente os mesmos padrões de margens (mark up), prazos de entregas e 

periodicidade de visitas de consultores comerciais dos concorrentes que os atendem. 

Percebido que o que mais importa ao entrevistado, é o fluxo de giro do produto, margem 

(mark up) e prazos de pagamentos. E ainda, como prática de mercado regional, para produtos 

entrantes, o mesmo exige uma bonificação do mesmo volume que o realizado na primeira compra, 

ou seja, se o mesmo adquirir 50 packs de 06 Pets de 02 litros de refrigerantes, o mesmo solicita 

através da negociação comercial uma bonificação do mesmo volume (50 packs de 06 Pets de 02 

Litros). 

Segmento de grande porte evidentemente é onde o novo negócio pode buscar os maiores 

volumes de negócio, no entanto, certamente deverá ser com as menores margens líquidas dentre 
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os outros segmentos, devido as exigências realizadas principalmente pelo poder de barganha (alto 

volume de vendas) que os mesmos possuem. 

Conclusão: A oportunidade de mercado é evidente e notória em todos os segmentos 

pesquisados, no entanto, se faz necessário a formatação de estratégias comerciais distintas, 

incluindo preço, prazo, e pacotes de entrada de mercado, proporcionando maiores possibilidade 

de quebra das barreiras comerciais e perpetuação do produto e nova marca junto ao mercado da 

região. 
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Capítulo 5 - Desenvolvimento - Proposta de Solução 

 

O Centro de Distribuição de refrigerantes, será estruturado visando atender as melhores 

práticas adotadas pelo mercado regional e nacional, conforme descrição e detalhes abaixo.  

 

5.1 O modelo logístico-comercial para o novo negócio 

 

O novo negócio propõe em atuar em toda a capital de Campo Grande - MS, atendendo 

todo o varejo local, desde o revendedor pequeno, médio e/ou grande porte, ou seja, realizar a 

comercialização de bebidas e distribuindo para os seus parceiros comerciais de forma eficiente e 

com qualidade. 

Para isso, a estratégia logística da empresa contará com um centro de distribuição (CD) 

com armazenagem e estoque do mix de produtos, com um layout projetado em linha reta, sendo 

armazenados ou não, para evitar congestionamentos. Assim, os produtos devem ser recebidos 

numa ponta da instalação, armazenados no meio e despachados pela outra ponta da instalação, 

conforme demonstrado através da figura abaixo: 

 

 
FIGURA 06: Layout CD – Campo Grande MS 
Fonte: (Adaptado de Bowersox e Closs, 2001) 

 

Além do Centro de Distribuição, o novo negócio contará com 12 consultores comerciais, 

que atuarão como representante de nossa marca, comercializando os produtos para os Pontos de 

Vendas fazendo com que os produtos estejam em todas as regiões da capital. 

O modelo de negócio possui uma meta de fazer com que as remessas sejam entregues em 

no máximo 24 horas. Para isso, os consultores de vendas visitam os Pontos de Vendas e fazem os 

pedidos por meio de smartphones, através de software próprio que os envia imediatamente para a 

base de dados, que aciona outras equipes a trabalharem para o cumprimento do prazo. 

https://www.bloglogistica.com.br/mercado/centros-de-distribuicao-sao-uma-vantagem-competitiva/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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O negócio terá 01 caminhão que atenderá o abastecimento do Centro de Distribuição, 

realizando o transporte dos refrigerantes da fábrica situada no interior do estado de São Paulo, 

denominado transporte primário, e outros 05 caminhões terceirizados para realização das entregas 

em Campo Grande MS, denominado transporte secundário, todos com medições e indicadores de 

eficiência, prazo e qualidade no atendimento com acompanhamento individual de score. 

Visando suportar todos os fluxos de informações desde o pedido da fábrica (compra do 

produto acabado) até a entrega final do Ponto de Venda, será utilizado sistema software de 

informação da empresa parceira com grande know how e sediada em Campo Grande - MS, que 

disponibilizará sistemas de pedidos, financeiro, roteirizador da equipe comercial, planejador de 

cargas entre outros módulos diversos e monitoramentos. 

Com um consistente planejamento, investimento e controles muito rigorosos será 

empenhado, buscando garantir um padrão de qualidade e diferenciação no mercado. 

 

5.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA O MODELO 

 

Tendo conceituado a viabilidade do projeto como sendo a relação positiva entre as 

previsões dos ganhos e benefícios retirando-se os custos e despesas operacionais gerados sobre o 

investimento inicial, a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) alinhada ao Tempo de Retorno do 

Investimento será o indicador levado em conta para validar o modelo proposto pelo estudo. 

 

5.2.1 VIABILIDADE OPERACIONAL 

 

A viabilidade operacional do projeto basicamente passa pelo estudo da demanda a partir 

de algumas premissas estratégicas, da compreensão do cenário atual da região e da capacidade da 

solução proposta de gerar valor aos proprietários a partir de suas operações de modo eficiente e 

eficaz. O estudo da demanda da região auxilia no desenvolvimento da cadeia logística da 

companhia, e a partir dele é possível determinar quais e quantos ativos deverão ser empregados 

buscando além de atender o mercado, otimizar as margens e retorno do empreendimento. 

As premissas estratégicas envolvem desde o uso de caminhões de médio porte devido 

restrições de acesso do município até a definição da rota fixa para que o cronograma de coleta e 

entregas seja cumprido. Por fim, o projeto oferece uma solução adequada e dimensionada às 

características locais, visto que foi considerada as particularidades do local como transito e leis 

municipais, assim como preferencias e demanda do mercado local. 

https://www.bloglogistica.com.br/mercado/saiba-como-elaborar-um-planejamento-operacional-eficiente/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
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5.2.2 VIABILIDADE ESTRATÉGICA 

 

A viabilidade estratégica está relacionada a como a empresa vai se posicionar e se preparar 

frente a cenários políticos, tributário e concorrenciais, analisando situações futuras possíveis e o 

que pode ser feito para mitigar riscos ao planejamento estratégico da companhia.  Quando 

analisamos esse mercado, vimos que alguns riscos estão relacionados a variação do combustível, 

tabelamento de frete e o risco de novos entrantes. O risco a variação de combustível, diesel, 

aparentemente está mais controlado com a política do novo governo, que tem uma tendência de 

fomentar concorrência, desonerando, desburocratizando e desaparelhando o setor. Quanto ao 

tabelamento de frete, ainda é um tema polêmico, que anda contra a livre concorrência, porém, ela 

tem uma tendência de afetar mais o público de autônomos, que não é o caso da proposta desse 

projeto, tendo frota própria no plano. Por fim, a entrada de novos entrantes, é um mercado que 

tem algumas barreiras, sendo uma delas a própria oneração e exigências desse mercado, o que faz 

com que muitos grupos não se sintam confortáveis de adentrar a esse segmento. 

 

 

5.2.3 VIABILIDADE FINANCEIRA  

 

Para verificar a viabilidade financeira do projeto, além da definição da previsão do 

faturamento, faz-se necessário também definir parâmetros, como despesas pré-operacionais, ativo 

imobilizado, ativo de produção, prazo médio de recebimento de vendas (PMRV), prazo médio de 

pagamento de compras (PMPC), custo da mercadoria vendida (CMV), o mark up, estoque e outros 

que podem contribuir para o aprofundamento da análise. Isso possibilitará estruturar o fluxo de 

caixa e retorno da operação. Será preciso também levantar os custos e despesas fixas e variáveis, 

como por exemplo valores de aluguéis de galpão, folha de pagamento, consumo de diesel dentre 

outros.  

 

 

5.2.2.1 DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS 

 

Despesas pré-operacionais são aquelas que incorrem com objetivo de gerar a mínima 

estrutura para que o empreendimento possa estar pronto para o início de suas operações. Segue 

detalhamento da previsão destes gastos: 
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TABELA 6: DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS 

DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

Projeto arquitetura 1,00 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

Reforma sala comercial (mão de obra + 

material) 
1,00 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 

Taxas Junta Comercial, Bombeiros, etc. 1,00 R$ 400,00 R$ 400,00 

Honorários contador - constituição da empresa 1,00 R$ 1000,00 R$ 1.000,00 

Utensílios de limpeza (vassouras, baldes, etc.) 1,00 R$ 100,00 R$ 100,00 

Material de escritório 1,00 R$ 100,00 R$ 100,00 

Decoração 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 

Subtotal   R$ 13.600,00 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 

 

TABELA 07: ATIVO IMOBILIZADO 

 

ATIVO IMOBILIZADO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO TOTAL  

Móveis (mesas e cadeiras) 1,00 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00  

Utensílios (filtro de água, cafeteira) 1,00 R$ 300,00 R$ 300,00  

Computador + impressora 1,00 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00  

Aparelho de Telefone 1,00 R$ 100,00 R$ 100,00  

Subtotal    R$ 4.900,00  

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 

 

Com relação ao ativo imobilizado, segue estimativa dos itens a serem adquiridos para o 

BackOffice administrativo da empresa, com seus respectivos valores de compra. Somando os 

valores das despesas pré-operacionais com o ativo imobilizado, tem-se um total de gastos no valor 

de R$ 18.500,00. 

 

5.2.2.2 INVESTIMENTOS EM ATIVOS DE PRODUÇÃO 

 

Para poder realizar o volume previsto, será necessário a utilização de 4 veículos pesados 

de transporte de bebidas, estimados cada um em R$280.000,00, compondo um investimento total 



63 

 
 

de R$1.120.000,00. O tempo de depreciação desses ativos é de 5 anos e o custo de manutenção 

anual estimado em 15% do valor nominal de compra. 

Considerando os custos de investimento os R$18.500,00 + R$1.120.000,00, temos um total 

a ser investido inicialmente de R$ 1.138.500,00, a serem diluídos em 5 anos no máximo. A taxa 

considerada de 2,5% a.m., valor presente de R$1.138.500,00, prazo 60 meses, obtive-se uma 

parcela de R$36.834,34 mensal para pagar esse investimento dentro do prazo e taxa desejada. 

 

5.2.2.3 PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS (PMRV) 

 

Neste mercado é comum que os valores a serem recebidos pelas vendas ocorram 

totalmente à vista ou totalmente a prazo ou, ainda, com uma entrada e demais parcelas que serão 

definidas na negociação com os clientes, sendo extremamente necessário calcular o prazo médio 

de recebimento de vendas (PMRV). 

Seguindo a definição de que os pagamentos pelas vendas ocorrerão sempre com 40% de 

entrada e mais 3 recebimentos iguais de 20% cada aos 30, 60 e 90 dias, encontra-se um PMRV 

igual a 36 dias, conforme tabela abaixo. 

 

9 

TABELA 08: PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS 

RECEBIMENTO DE VENDAS 
% 

NÚMERO 

DE DIAS 

MÉDIA DE 

DIAS 

À Vista 40% 0 0 

A Prazo - 30 dias 20% 30 6 

A Prazo - 60 dias 20% 60 12 

A Prazo - 90 dias 20% 90 18 

Prazo Médio de Recebimento de Vendas (PMRV) 36 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 

 

 

Tendo o valor do PMRV, é possível encontrar o valor médio de recebimento de vendas, 

considerando o período de um mês. 

Para tanto, conforme apresenta a tabela abaixo, divide-se o total de vendas anteriormente 

definido pelo número de dias do período (no caso, 30 dias), resultando na venda média diária. A 

partir daí, multiplica-se esse valor pelo PMRV e é encontrado, assim, o valor médio de 

recebimento de vendas. 
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TABELA 09: VALOR MÉDIO DE RECEBIMENTO DE VENDAS 

Total de vendas R$ 365.031,00 

Dias do período (mês) 30 

Venda média diária R$ 12.167,70 

PMRV 36 

Valor Médio de Recebimento de Vendas (por mês) R$ 438.037,20 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 

 

 

5.2.2.4 ESTIMATIVA DO CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 

 

Antes de entrar no conceito da estimativa do custo da mercadoria vendida (CMV), é 

preciso compreender o conceito de mark up. 

Mark up é um índice aplicado sobre o custo de um produto (ou serviço) para 

formulação do preço de venda, sendo basicamente a soma do custo unitário do produto com 

uma margem de lucro para obter-se o preço de venda. 

Conforme já definido, o valor de venda do litro do refrigerante seria R$ 4,00, é 

necessário agora fazer a conta inversa para aplicar o mark up sobre o mesmo. A tabela abaixo 

apresenta esse cálculo, que nada mais é que a divisão do valor de venda (R$ 4,00) pelo mark 

up (convenientemente definido) para chegou-se ao CMV do litro de refrigerante. 

 

 

TABELA 10: CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 

PRODUTOS/RECEITAS VENDAS MARK-UP CMV 

Campo Grande MS R$ 365.031,00 30% R$ 255.521,70 

Total R$ 365.031,00  R$ 255.521,70 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 

 

 
 

Com o valor total do CMV, chegou-se ao valor médio diário do mesmo dividindo-o 

pelo número de dias do período (de um mês). Se o estoque estimado pela empresa for de 10 

dias, multiplica-se o CMV médio diário por esse prazo e encontra-se, então, o total dos estoques 

em reais, conforme apresenta a tabela abaixo. 
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TABELA 11: TOTAL DOS ESTOQUES 

CMV Total R$ 255.521,70 

Dias do período (mês) 30 

CMV Médio Diário R$ 8.517,39 

Tempo de estoque disponível (dias) 10 

Total dos Estoques R$ 85.173,90 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 

 

 

5.2.2.5 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS (PMPC) 

 

O cálculo é similar ao do prazo médio de recebimento: multiplica-se a porcentagem 

do valor a ser pago pelo prazo em que isso deverá acontecer. A soma de todas as médias é o 

prazo médio de pagamento das compras aos fornecedores. 

Estimasse que os pagamentos ocorrerão somente a prazo, sendo 40% em 30 dias e 

outras duas parcelas de 30% cada em 60 e 90 dias, conforme apresenta a tabela abaixo. 

 

TABELA 12: PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE COMPRAS – FORNECEDORES 

PRAZO DE COMPRAS % NÚMERO DE DIAS MÉDIA DE DIAS 

A prazo - 30 dias 40% 30 12 

A prazo - 60 dias 30% 60 18 

A prazo - 90 dias 30% 90 27 

Prazo Médio de Pagamento de Compras (PMPC) 57 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 

 

Para encontrar o valor mensal médio, que será utilizado para pagamento dos 

fornecedores, basta multiplicar o CMV médio diário anteriormente definido pelo prazo médio 

de pagamento de compras, conforme apresenta a tabela abaixo. 
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TABELA 13: VALOR MENSAL MÉDIO – PAGAMENTO DE FORNECEDORES 

CMV Médio Diário R$ 8.517,39 

Prazo Médio de Pagamento de Compras (PMPC) 57 

Valor mensal médio - pagamento de fornecedores R$ 485.491,23 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 

 

 

5.2.2.6 CUSTOS E DEPESAS FIXAS 

 

Despesas fixas são definidas como aquelas que ocorrem todos os meses em que a empresa 

estiver em funcionamento, independentemente do valor que eles representam ou da ocorrência de 

vendas ou não no período de trinta dias. Entretanto, os custos fixos correspondem aos valores 

gastos com a atividade produtiva que gera a entrega do serviço e receita por este. 

 

TABELA 14: DESPESAS FIXAS 

DESPESAS FIXAS VALOR 

Salários + encargos - adm. R$ 9.000,00 

Pro labore R$ 1.000,00 

Condomínio R$ 300,00 

Aluguel R$ 1.200,00 

Material limpeza R$ 100,00 

Energia elétrica / telefone / internet R$ 1.500,00 

Manutenção espaço físico R$ 200,00 

Correios / cartório R$ 50,00 

Tarifa bancária R$ 100,00 

Material Escritório R$ 100,00 

Software R$ 500,00 

Manutenção equipamentos R$ 200,00 

Água / café R$ 100,00 

Estacionamento R$ 200,00 

Marketing R$ 750,00 

Outros R$ 200,00 

Total R$ 15.500,00 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 
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TABELA 15: CUSTOS FIXOS 

DESPESAS FIXAS VALOR 

Salários + encargos motoristas R$ 18.000,00 

Aluguel CD R$ 5.000,00 

Energia elétrica CD R$ 3.500,00 

Manutenção CD + caminhão R$ 15.200,00 

Total  R$ 41.700,00 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 

 

 

5.2.2.7 CUSTO E DESPESAS VARIÁVEIS 

 

Além dos custos e despesas fixas, a empresa incorrerá em custos e despesas variáveis, 

que em resumo, estão ligados diretamente a atividade produtiva da operação e vendas e somente 

serão devidos após a efetivação das vendas e deverão ser pagos de acordo com o prazo de 

vencimento dos mesmos. Segue tabela abaixo: 

 

TABELA 16: CUSTOS VARIÁVEIS 

DESPESAS FIXAS VALOR 

Diesel – frete R$ 54.000,00 

Compra de bebidas p/ revenda R$ 159.821,70 

Total R$ 213.821,70 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 

 

Os custos e despesas totais entre fixos e variáveis somam-se R$271.021,70. 

 

 

 

5.2.2.8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO GERENCIAL (DRE) 

 

Para compilar todos os dados levantados até aqui e, efetivamente, ser possível visualizar 

se o empreendimento trará retorno financeiro aos seus acionistas, demonstrou-se abaixo o DRE 

da operação. Segue tabela: 
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TABELA 17: DRE – RESULTADO DO PERÍODO 

RECEITA BRUTA 365.031,00 

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDA (35%) 127.760,85 

(=) RECEITA LÍQUIDA 237.270,15 

(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS – CMV 255.521,70 

*****CUSTO BEBIDAS (CMV) 159.821,70 

*****CUSTOS CD + FRETE (CMV) 95.700,00 

(=) LUCRO BRUTO - 18.251,55 

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS 15.500,00 

(-) PARCELA INVESTIMENTO 36.834,34 

(=) LUCRO OPERACIONAL - 70.585,89 

(-) IR 15% - 

(=) LUCRO LÍQUIDO - 70.585,89 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 

 

5.2.2.9 PONTO DE EQUILIBRIO 

 

Para analisar qual nível de faturamento o negócio precisa gerar para empatar suas receitas 

com os custos, gerando lucro e prejuízo zero, adotou-se para tanto o método do ponto de equilíbrio 

(PE), determinando assim qual o faturamento mínimo que se deve ter para sair da zona de prejuízo. 

Como foi analisado através do método DRE, o faturamento gerado pela fatia de mercado mapeada 

não foi suficiente para viabilizar o negócio, o cálculo a seguir demonstrará qual deveria ser o 

faturamento mínimo para que o negócio começasse a ter viabilidade: 

 

FIGURA 07: Ponto De Equilíbrio (PE) 

(FONTE: Autoria do grupo deste trabalho) 
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MC = PV – (CV + DV) 

 

MC = 365.031,00 – (213.821,70)  

MC = 151.209,30 

 

PE = Custo Fixo / IMC (índice da margem de contribuição) 

IMC = (MC – CV) / MC 

 

–  Margem de contribuição:(RT) 151.209,30 

–  (CV) 213.821,70 = - 62.612,40 

– Índice da margem de contribuição: -62.612,40 / (RT) 151.209,30 = (IMC) RESULTADO NÃO 

VÁLIDO, DADO QUE ÍNDICE NEGATIVO, O QUE SUGERE QUE QUANTO MAIOR FOR 

A RECEITA, MAIOR SERÃO AS PERDAS, PELO FATO DO CV TER UMA PARTICIPAÇÃO 

MUITO ALTA EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO (60%).  

 

A conclusão após avaliação dos investimentos e custos de operação e manutenção, é de 

que esse projeto não tem viabilidade econômica no modelo de revenda e frete de bebidas. Entende-

se que uma possível opção seria dividir os riscos com outros parceiros, que faça transporte de 

outros produtos também, sendo a própria fabricante da bebida e/ou terceiros no transporte, fazendo 

com que esses custos e riscos sejam divididos, buscando também a diminuição de custos fixos e 

variáveis e outras despesas que pesam no balanço, podendo se utilizar de outros produtos para 

aumentar a receita em relação ao custo variável, que representa quase 60% do faturamento bruto, 

roubando assim toda a margem, independente do crescimento do volume. 

 

5.3. Plano de Implementação do Projeto 

 

A implementação do Centro de Distribuição e estrutura comercial será baseado no 

PMBOK, conjunto de conhecimentos renomados da gestão de projetos, publicado pelo PMI, que 

tem-se consolidado como a principal referência na gestão de projetos em nível internacional. Nos 

Estados Unidos da América é reconhecido pelo ANSI (American National Standards Institute) 

como padrão para gestão de projetos desde o ano de 1999. Serão utilizados mais fortemente quatro 

(tempo, custos, recursos humanos e aquisições) das nove áreas de conhecimento, conforme 

apresentada na figura 08 que segue abaixo: 
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FIGURA 08: Áreas de conhecimento da gestão de projetos 
Fonte: PMBOK – 2000 

 

Gerenciamento do tempo do projeto, são os processos necessários para assegurar a 

conclusão do projeto no prazo previsto como segue abaixo: 

- Definição das atividades: identificar as atividades específicas que devem ser executadas 

para que se atinjam os vários resultados principais do projeto; 

- Sequência das atividades: identificação e documentação das dependências existentes 

entre as atividades; 

- Estimativa de duração das atividades: número de períodos de trabalho necessários para a 

conclusão de cada atividade; 

- Elaboração do cronograma: análise da sequência das atividades e suas durações. 

Para tanto, o novo negócio terá como início da sua implantação no mês de março/20, com 

uma previsão para início das atividades em maio/20, como demonstrado através do cronograma 

macro que segue abaixo: 
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FIGURA 09: Cronograma Macro 
Fonte: Elaborado pelos autores do projeto 

 

Gerenciamento dos Custos do Projeto: são os processos necessários para assegurar que o 

projeto seja concluído dentro do orçamento aprovado. Conforme segue abaixo: 

- Planejamento de recursos: definição dos recursos (pessoas, equipamentos e materiais) e 

da quantidade necessária desses recursos para a execução das atividades do projeto;  

- Estimativa de custos: consolidação de uma aproximação (estimativa) do custo dos 

recursos necessários para a conclusão das atividades do projeto; 

- Orçamento de custos: distribuição da estimativa total de custos entre as atividades 

individuais do projeto; 

- Controle dos custos: controle das alterações do orçamento do projeto. 

Gerenciamento de Recursos Humanos do Projeto: consiste nos processos necessários para 

que se empregue de forma mais eficaz o pessoal envolvido no projeto. Como segue: 

- Planejamento organizacional: identificação, documentação e atribuição de funções, 

responsabilidades e de relação de distribuição de informações do projeto. A matriz de 

responsabilidades é um exemplo desse processo; 

- Formação de equipe: adoção de medidas para conseguir que os recursos humanos 

necessários sejam designados e estejam trabalhando adequadamente no projeto; 

- Desenvolvimento da equipe: desenvolvimento das competências individuais e da equipe 

para melhorar o desempenho das atividades. 
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O Gerenciamento das Aquisições do Projeto consiste nos processos necessários para a 

aquisição de bens e serviços de fora da organização executora a fim de cumprir o escopo do 

projeto. Como segue: 

- Planejamento das aquisições: determinação do que comprar e quando; 

- Planejamento da solicitação: documentação dos requisitos do produto e identificação de 

fornecedores; 

- Solicitação: cotações, licitações, ofertas ou propostas de potenciais fornecedores; 

- Seleção de fornecedores: escolha de fornecedores; 

- Administração do contrato: administração do relacionamento com fornecedor; 

- Encerramento do contrato: conclusão e liquidação dos contratos do projeto. 
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6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo percebeu-se que a oportunidade de mercado é evidente em todos os 

segmentos pesquisados, entretanto, se faz necessário a formatação de estratégias comerciais 

distintas, incluindo preço, prazo, e pacotes de entrada de mercado, proporcionando maiores 

possibilidade de quebra das barreiras comerciais e fidelizando o cliente e o produto, bem como a 

nova marca junto ao mercado da região. 

Ao considerar a análise financeira os investimentos e custos de operação e manutenção, 

percebe-se que esse projeto não tem viabilidade econômica no modelo de revenda e frete de 

bebidas. Percebe-se que uma possível opção para viabilizar o projeto, seria dividir os riscos com 

outros parceiros, que faça transporte de outros produtos também, sendo a própria fabricante da 

bebida e/ou terceiros no transporte, fazendo com que esses custos e riscos sejam divididos, 

buscando também a diminuição de custos fixos e variáveis e outras despesas que pesam no 

balanço, podendo se utilizar de outros produtos para aumentar a receita em relação ao custo 

variável, que representa quase 60% do faturamento bruto, roubando assim toda a margem, 

independente do crescimento do volume. 

Neste trabalho todos os objetivos específicos foram concluídos: analisou-se a demanda 

potencial e o interesse do mercado para a implantação do novo negócio; ou seja, existe demanda 

e um ótimo potencial, bem como identificou-se as melhores práticas em relação à distribuição e 

comercialização de bebidas; pontuou-se ainda as práticas de sucesso na gestão integrada de modais 

logísticos. 

Foi proposto um modelo logístico-comercial para o novo negócio; e a sua viabilidade, 

entretanto neste quesito percebeu-se que apesar do interesse do mercado consumidor e das 

estratégias para conquistar o negócio; o mesmo apresentou-se inviável. O que faz com que o 

projeto seja redirecionando-o o projeto para outro patamar, onde os empresários estrategicamente 

optaram por agregar mais produtos ao portfólio da distribuição, como materiais de limpeza e 

higiene, sucos, água mineral, cachaças, energéticos etc... 

Percebeu-se como limitações do projeto a pouca amostragem de público alvo e sugere-se 

que seja feita uma pesquisa quantitativa com amostragem representativa do universo de varejistas 

considerando seus portes, para se ter uma abrangência maior do mercado. 
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Este trabalho nos proporcionou um aprendizado relevante e significativo, sendo percebido 

a grande importância de um estudo estruturado e consistente, antes da abertura de qualquer tipo 

de negócio/projeto, seja na vida pessoal, profissional ou empresarial. A análise de viabilidade 

realizado neste trabalho, foi fundamental para orientar a abertura de um negócio real, e não como 

dimensionado incialmente, pois caso fosse, conforme estudos deste, com toda certeza traria 

maiores investimentos desnecessários, esforços e perdas financeiras. 
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8 - ANEXO 

Pesquisa de Mercado    

Avaliação do Modelo Conceitual - Distribuição e Comercialização de Bebidas em Campo 

Grande MS 

          

Nome do Estabelecimento 

Comercial:             

Quantidade de Caixas (Check Outs):       

            

Nome do Entrevistado:                                                                                                                  

Sexo:  (    ) M     (      ) F 

Idade:             

  

Tempo de atuação no segmento: 

          

1. Se o nosso novo serviço de distribuição e comercialização de bebidas estivesse 

disponível hoje, qual seria a probabilidade de usá-lo ao invés dos serviços 

disponibilizados pelas empresas concorrentes ?   

  (      ) Extremamente Provável       

  (      ) 

Muito 

Provável        

  (      ) 

Moderadamente 

Provável       

  (      ) 

Pouco 

Provável        

  (      ) Nada Provável        

2. 

Se o mais provável é que não use os nossos serviços, por favor diga-nos os 

motivos. 

  (      ) 

Não preciso de um serviço como 

este.      

  (      ) Não quero um serviço como este      

  (      ) Estou satisfeito com os serviços concorrentes atualmente disponíveis   

  (      ) Não posso pagar por um serviço como este.     

  (      ) 

Não pretendo pagar por um serviço como 

este     

  (      ) Outro (Por Favor especifique).      

  
Outro (Por favor especifique): 

            

                    

3. 

O que aumentaria a probabilidade de usar os nossos 

serviços?    

  Resposta:               

                    

                    

4. 

Qual a importância do fator comodidade e pontualidade nas entregas na 

escolha deste tipo de serviço ? 

  (     ) 

Extremamente 

Importante       

  (     ) Muito Importante     
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  (     ) Moderadamente Importante      

  (     ) Pouco Importante      

  (     ) Nada importante      

5. No geral, esta satisfeito com a nossa proposta conceitual de nossos serviços, 

nem satisfeito e nem insatisfeito, ou insatisfeito ?   

  Resposta:               

                    

                    

6. Se os nossos serviços estivessem disponíveis hoje, qual a probabilidade de 

recomendá-lo para outras empresas ?   

  (     ) Extremamente Provável       

  (     ) 

Muito 

Provável        

  (     ) 

Moderadamente 

Provável       

  (     ) 

Pouco 

Provável        

  (    ) Nada Provável        

            

7. 

O que mudaria em nosso modelo proposto para melhorá-

lo ?    

  Resposta:               

                    

                    

                    

8. 

O que mais gosta em nossa proposta e modelo conceitual do negócio 

?   

  Resposta:               

                    

                    

            

9. 

O que mais gosta nos serviços disponibilizados pelos nossos 

concorrentes ?   

  Resposta:               

                    

                    

            

10. 

O que mudaria nos serviços disponibilizados pelas empresas 

concorrentes ?   

  Resposta:               

                    

                    

                    

 


