


Casos de Ensino em
Administração
construindo uma aprendizagem
aplicada, crítica e colaborativa

Casoteca ADM

Esse livro está à venda em http://leanpub.com/coletaneacasoteca

Essa versão foi publicada em 2021-09-14

ISBN 978-65-995949-0-8

Esse é um livro Leanpub. A Leanpub dá poderes aos autores e
editores a partir do processo de Publicação Lean. Publicação Lean
é a ação de publicar um ebook em desenvolvimento com
ferramentas leves e muitas iterações para conseguir feedbacks dos
leitores, pivotar até que você tenha o livro ideal e então conseguir
tração.

© 2021 Casoteca ADM

http://leanpub.com/coletaneacasoteca
http://leanpub.com/
http://leanpub.com/manifesto


Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da Universi-
dade de Brasília
Heloiza Faustino dos Santos - CRB 1/1913

C341 Casos de ensino em administração : construindo uma apren-
dizagem aplicada, crítica e colaborativa [recurso
eletrônico] / Helena Araújo Costa, organizadora. ‒ Brasília : Univer-
sidade de Brasília, Casoteca ADM, 2021.
198 p. : il.

Inclui bibliografia.
Modo de acesso: World Wide Web: <www.casoteca.adm.unb.br>.

ISBN 978-65-995949-0-8.

1. Administração - Estudo e ensino. 2. Administração - Estudo
de casos. I. Costa, Helena Araújo (org.).

CDU 658



Conteúdo

Prefácio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Casos de Ensino na Universidade de Brasília: uma expe-

riência construída e compartilhada . . . . . . . . . 1
José Márcio Carvalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Apresentação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
A Casoteca ADM e a experiência de aprendizagem con-

temporânea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Helena A. Costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Agradecimentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Parte I - Casos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Um novo negócio na ponta do lápis: vai haver esfiha
depois da pandemia de COVID-19? . . . . . . . . . . . 13
Gabriela Baptista Justi, Rafael Sales Brito, Helena A.

Costa, Solange Alfinito e Amanda Alves Silva de
Melo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Vivalá Turismo e Voluntariado: planejando o futuro de
um negócio social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Lara Liz Freire e Helena A. Costa . . . . . . . . . . . . . . 34

O império do entretenimento e do lazer: como o Cirque
du Soleil pode enfrentar o futuro pós-Covid? . . . . . 47



CONTEÚDO

Helena A. Costa, Gustavo do Prado Afonso, Walkiria Ma-
ria Capucho Truss, Graziela Miranda de Azevedo
Rodrigues e Ana Vitoria Muniz Bokos . . . . . . . 47

Consumidores de Streaming de Vídeo: o que é mais vali-
oso para eles? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ana Luisa da Camino Monclair, Bruno Saboya de Ara-

gão e Helena A. Costa . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Corina Cervejas Especiais: empreendedorismo, pionei-
rismo e um olhar estratégico para o futuro . . . . . . . 86
Helena A. Costa e Lara Liz Freire . . . . . . . . . . . . . . 86

Reciclix: reciclagem e produção de embalagens plásticas
no contexto da economia circular . . . . . . . . . . . . 104
Pedro Guerra Benedetti, Helena A. Costa e Patrícia

Guarnieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Pro One Traders: o marketing orgânico como estratégia
de mercado para uma pequena empresa de educação
financeira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Yara Moura Lima, Helena A. Costa e Josivania Silva Farias 120

New Style: priorizando problemas em um projeto de
consultoria de gestão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Helena A. Costa e Luis Felipe de Andrade Lima Paulino 134

BxBlue: desafios de uma fintech para crescer e criar valor
para seu público-alvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Helena A. Costa, Pedro Guerra Benedetti e Vitor Lauar

de Mendonça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

A diferença entre o veneno e o remédio pode estar na
dose: aplicação de sanções nas contratações públicas 153
Caio César de Medeiros-Costa e Helena A. Costa . . . . 153



CONTEÚDO

Parte II - Tutoriais . . . . . . . . . . . . . . . 168

Quais os benefícios de adotar casos no ensino superior
em Administração? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Quais os papéis dos professores e estudantes no método
de casos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

O que define um bom caso de ensino? . . . . . . . . . . . . 176

Como escolher um caso interessante para minha turma? 178

Como ler um caso? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Como analisar um caso? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Como debater um caso em sala de aula? . . . . . . . . . . . 184

Como avaliar o desempenho dos estudantes? . . . . . . . . 186

Como escrever um caso de ensino? . . . . . . . . . . . . . . 189

Como obter casos de ensino em gestão gratuitos? . . . . . 191

Aprendendo em ação: utilização de casos para inovação
no ensino e aprendizagem . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Apontando para o futuro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Contatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
www.casoteca.adm.unb.br . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Instragram @casoteca_adm . . . . . . . . . . . . . . . . . 198



Prefácio

Casos de Ensino na Universidade de
Brasília: uma experiência construída

e compartilhada

José Márcio Carvalho

Os casos de ensino passaram por um longo processo de desenvol-
vimento para conseguirem atingir o lugar de relevo que sempre
mereceram na academia. Eles conseguem a façanha de ser um
filme e uma fotografia ao mesmo tempo. São um filme completo
pois retratam o nascimento, desenvolvimento e maturidade de uma
organização. O autor do caso, ou para preservar a analogia, o diretor
do filme tende a focar nos momentos da história que merecem mais
destaque.

Enfatizando as cenas em que os dilemas se apresentaram para os
personagens e as decisões mais difíceis aconteceram. A ênfase vai
também para os protagonistas e suas contradições, suas genialida-
des, suas limitações humanas e os revezes que tiveram que enfren-
tar. Trata-se de contar uma história e verdadeiramente envolver o
leitor como um participante que pode opinar nos possíveis destinos
alternativos que a história poderia ter. Nos casos de ensino, assim
com nos filmes, o sucesso é determinado pelo envolvimento dos
professores e dos alunos nos acontecimentos da narração. O êxito
verdadeiro acontece quando a narração deixa de ser narração e se
torna uma apaixonada vivência para todos envolvidos.

Os casos de ensino são também um retrato, pois representam um
momento na história de uma organização. Quando a redação de um
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caso de ensino termina, a cena verdadeira da organização tratada
não termina, continua. Portanto fica congelada no tempo apenas
uma fase da vida de uma organização. Os casos de ensino são um
retrato também porque têm a ambição de possuírem rigor cientí-
fico, ou seja, fazem uso de metodologias claramente aceitas pela
comunidade científica e devem espelhar a verdade por mais difícil
que esta possa ser. Devido ao rigor científico, os casos de ensino
têm sido cada vez mais aceitos e referenciados pela comunidade
científica do mudo como válidos e relevantes para construção do
conhecimento.

O livro “Casos de Ensino em Administração: construindo uma
aprendizagem aplicada, crítica e colaborativa” surgiu para culminar
um processo de aprendizagem liderado pela professora Helena
Costa em sua trajetória como educadora na Universidade de Brasí-
lia. Sendo uma profissional que sempre se orgulhou por ter um bom
relacionamento com os alunos, estava inquieta com os momentos
de monólogo nas aulas. Na busca por envolver os alunos, encontrou
nas metodologias desenvolvidas pela Universidade de Harvard, um
recurso poderoso que conseguia de fato o engajamento dos alunos.
Uma barreira no início desta nova trajetória foi o custo elevado
associado aos materiais vendidos por Harvard, algo que o complexo
processo de compras da Universidade de Brasília não conseguiu
viabilizar. Esta barreira foi superada com o uso dos textos nacionais
voltados para casos de ensino e também com o emprego dos textos
gratuitos em inglês que puderam ser encontrados. A qualidade e a
cientificidade dos materiais adotados foram sempre um guia para
adotar novos casos de ensino.

Uma rica experiência de formação logo surgiu a partir da interação
entre a professora, os casos de ensino e os alunos da Universidade de
Brasília. Logo esta rica vivência ficou conhecida no Departamento
de Administração e a professora passou a ser estimulada a ofertar
novas turmas com o uso de casos e discussões totalmente em inglês.
Novo desafio e nova vitória!

O livro que agora se publica, é mais um momento de compartilhar
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os casos de ensino e também os métodos que foram adaptados
para a realidade da Universidade de Brasília e do Brasil. O texto
pode ser lido de muitas formas. A mais óbvia é aprender com os
casos, a segunda é como usar a metodologia de casos de ensino
para incrementar as discussões nos momentos de aprendizagem. A
terceira é como escrever casos de ensino para a realidade do Brasil.
Importante ressaltar que os alunos da UnB passaram de usuários de
casos para redatores de casos, não sei se Harvard avançou tanto em
tão pouco tempo. Meu instinto me diz que este livro é o início de
uma série. O tempo vai dizer…



Apresentação

A Casoteca ADM e a experiência de
aprendizagem contemporânea

Helena A. Costa

Sejam bem-vindos à Casoteca ADM, a sua biblioteca digital de
casos de ensino em Administração. O nosso objetivo, hoje traduzido
em uma plataforma e neste ebook, é fortalecer uma prática pedagó-
gica centrada na análise de problemas de gestão e no protagonismo
do estudante porque acreditamos em um aprendizado aplicado, crí-
tico e colaborativo. Trabalhamos motivados a ampliar a utilização
de casos de ensino como uma ferramenta que permite desenvolver
competências de análise e comunicação, que são fundamentais para
administradores.

O caso de ensino é aqui visto como um aliado a uma prática de sala
de aula - quer seja presencial, quer seja remota - que permite colocar
o estudante no centro da experiência de aprendizagem. Quando se
depara com problemas, reais ou fictícios, o participante é trazido
a um contexto, no qual é chamado a tomar decisões. Aplicar esse
ferramental é, portanto, um convite para superamos o paradigma
do certo x errado/verdadeiro x falso, que é tão forte na educação.
Os casos abrem caminho para passarmos a operar dentro de uma
nova visão: de que as decisões, ainda que imperfeitas e contextuais,
devem ser estruturadas de modo a nos levar rumo a nossos objetivos
como gestores.

Utilizar casos é sobre valorizar o caminho, o processo, a capacidade
crítica e a comunidade de aprendizagem, ou seja, o ambiente
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onde tudo isso ocorre. Cada qual com seu papel, importante e
complementar. Professores planejando as atividades, conduzindo
debates e propondo questões, estudantes como aqueles que par-
tilham conhecimentos prévios, buscam juntos uma compreensão
para a situação-problema, tanto no nível individual como coletivo.
É desta troca que nasce a possibilidade de entender que não vamos
para a sala de aula para obter conhecimento, mas sim para construí-
lo.

Adotar casos de ensino na formação de administradores é acre-
ditar que aprendemos a decidir, decidindo - e depois refletindo
criticamente sobre essas decisões, como um ciclo contínuo. É desta
maneira que se cria repertório e que se possibilita uma construção
da autonomia, da capacidade de reunir evidências, de inovar, de
buscar sentidos dentro da enorme e indisciplinada realidade em que
vivemos.

Hoje apresentamos essa Edição Especial de lançamento da Ca-
soteca ADM, em forma de livro digital, acessível e gratuito. Ofe-
recemos esse conteúdo, cuidadosamente preparado, em forma de
uma coletânea de casos e tutoriais que colocam o caso de ensino
em gestão no centro do processo de aprendizagem.

Aqui temos a uma trajetória de realização. Uma ideia que teve
sua semente em 2012, quando eu já tinha imensa inquietação e
insatisfação com cursos que eram totalmente baseados em aulas
expositivas. Então, parti em uma visita técnica rumo à Harvard
Business School para aprender sobre o método. Ali pude vivenciá-lo
como professora-visitante e compreender sua potência, bem como
refletir sobre as dificuldades contextuais de aplicá-lo à realidade de
universidades públicas federais e, sobretudo, no nível de graduação.
Houve um tempo de elaboração e de vivência como gestora pública,
o que me levou a ver a Administração sob uma nova perspectiva.
Ficou claro para mim que era importante uma formação que apoi-
asse o treino da tomada de decisão para que o estudante ganhasse
repertório.
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Então, em 2015, formatei a primeira disciplina totalmente baseada
em casos no curso de Administração da UnB, e voltada para
calouros do curso. Imaginem o tamanho do desafio… Apesar de
serem iniciantes no curso superior em Administração, eu sentia que
era importante colocá-los em contato com o universo de decisões
de um administrador desde o primeiro momento. Em 2018, foi a
vez de dar um segundo passo, e criamos uma turma baseada em
casos plenamente ofertada em inglês, aumentando o desafio. Era
um misto de confiança e medo que me tomavam, como em todo
momento da vida em que estamos fazendo algo diferente. Desen-
volvi, impulsionada pelo professor José Márcio, um programa com
casos internacionais de universidades de renome como MIT, UCLA,
Stanford, entre outras, para atender a alunos mais avançados no
curso.

Em 2021, já foram 13 semestres testando, aprimorando. Foram anos
de caminhada,aparando arestas, experimentando, criando junto
com meus estudantes, percebendo novos contornos deste modo de
aprender. O entusiasmo deles, ao final de cada aula, me motivava
a fortalecer essa atuação. Muitas vezes, escutei daqueles que um
dia foram calouros, que essa havia sido uma disciplina marcante
em suas trajetórias porque ali falaram, refletiram, se expuseram,
se arriscaram. Muitos me diziam o quanto se sentiam felizes em
vivenciar aquela experiência. Outros relatavam um misto de insegu-
rança com animação. Ao final da aula, alguns ficavam para seguir
debatendo as possibilidades daquele caso. Me lembro bem o dia
em que uma estudante me disse que, um ano depois, ainda refletia
sobre a decisão que ela havia tomado em uma aula. E que agora,
com o que ela havia aprendido até então, decidiria de um modo
diferente. Nesta ocasião, eu pensei: estamos trilhando um caminho
consistente de reflexão crítica e aplicada!

Aos poucos, percebi que poderíamos ser mais do que consumidores
de casos de bases internacionais e nacionais. Poderíamos (por que
não?) produzir casos que dialogassem mais com o nosso contexto,
evidenciassem nossas empresas locais e nossas experiências na
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realidade de Brasília com organizações públicas e privadas.

Então, em 2019, durante o percurso de planejamento das ações do
Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Departamento de Adminis-
tração, começou a tomar corpo a ideia de que os casos poderiam
ser aliados para fortalecer a tríade ensino – pesquisa – extensão
que buscávamos aprimorar no nosso Projeto Pedagógico de Curso.
A ousadia de termos o nosso próprio banco de casos encontrou seu
lugar, com encorajamento dos colegas e da chefia de Departamento,
apoio da empresa junior do curso e o suporte necessário no edital
A3M (Aprendizagem para o Terceiro Milênio), oportunidade ofere-
cida pelo CEAD (Centro de Ensino a Distância da UnB) para tornar
mais contemporâneas as ferramentas de aprendizagem na nossa
universidade.

Durante 12 meses, professores e estudantes trabalharam juntos
para construir uma plataforma que reflete a nossa necessidade
e, sobretudo, a nossa vontade de avançar rumo ao futuro com
nossos modos de aprender e ensinar. Realizamos um projeto ágil,
interdisciplinar, colaborativo e com uma comunicação diferenciada
que é a Casoteca ADM. Prototipamos nossa plataforma, pioneira
em uma universidade federal brasileira, sempre com a ideia de
fazer e melhorar continuamente. No percurso, surgiu a ideia de
que o conteúdo do site caberia em livros digitais para ampliar sua
disseminação.

Assim nasceu este ebook. Ele está organizado em duas partes. A
primeira traz os primeiros 10 casos de ensino desenvolvidos com
exclusividade para a Casoteca ADM. Com eles, cobrimos temas
variados, e níveis de complexidade distintos, baseados nos seis eixos
estruturantes do curso de Administração:

(i)Estudos Organizacionais e Gestão de Pesoas;

(ii) Estratégia e Inovação;

(iii) Marketing;

(iv) Finanças;
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(v) Administração Pública e Gestão Social;

(vi) Produção, Logística e Gestão da Informação

Nesta edição de lançamento, trazemos casos construídos pela
equipe da Casoteca ADM, em parceria com colegas professores
do Departamento de ADM da UnB, assim como casos elaborados
em conjunto com a AD&M Consultoria, a empresa junior do
nosso curso. Os casos abrem debates sobre temas contemporâneos
tais como impactos da pandemia de COVID-19 sobre negócios,
economia circular do plástico, empreendedorismo, marketing
digital e pesquisa de marketing, negócios sociais, posicionamento
de startups, gestão de contratos públicos, entre outros. Abordamos
as situações-problema em segmentos tais como moda, turismo,
entretenimento, construção civil, alimentação, produção de
embalagens, serviços bancários digitais, entre outros.

Organizamos os casos de forma a trazer, em primeiro lugar, os três
que dialogam mais diretamente com os impactos da pandemia nas
escalas local, nacional e global. Em seguida, apresentamos os casos
construídos protagonizados por organizações do DF, incluindo
gestão privada e pública. É importante dizer que a escolha dos casos
se fez em conjunto com estudantes, indicando um olhar atento para
os interesses desta geração de aprendizes.

A segunda parte traz um material de suporte, os chamados tutoriais,
que têm como objetivo apoiar aqueles que desejam implementar o
método por meio de reflexões, dicas e orientações para aprimorar
essa aplicação. São materiais muito breves, escritos para trazer
uma abordagem mais prática e, sobretudo, dicas. Alguns dos temas
são: os benefícios de adotar casos no ensino superior de ADM,
os papéis dos professores e estudantes no método, aspectos que
definem um bom caso de ensino. Buscamos, ainda, instrumentalizar
um pouco mais a escolha dos casos, a leitura, a análise e o debate
em sala, bem como a avaliação e a escrita de casos. Por fim,
há algumas referências e indicações de leituras para aqueles que
desejam se aprofundar no tema, sejam professores ou estudantes.
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Consideramos essa preparação e compreensão do método um passo
fundamental para uma proveitosa relação ensino-aprendizagem
que tenham os casos como peças centrais.

O resultado que alcançamos reflete o belo processo que vivemos até
aqui: acumulamos aprendizados sobre o método de casos, buscamos
dividi-lo em oficinas e workshops, aprendemos sobre gestão ágil de
projetos, sobre trabalho conjunto entre parceiros, entre professores
e deles com estudantes. Também fizemos um caminho que prezou
pela interdisciplinaridade do conhecimento e uma profunda von-
tade de fazer diferente.

Esperamos que seja apenas o primeiro de muitos casos, trocas e
encontros.

Helena A. Costa (@helenacosta.unb.br)
Coordenadora da Casoteca ADM
Professora Associada II – ADM/FACE/UnB
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Parte I - Casos

Casos exclusivos para utilizar na aprendizagem em Administração



Um novo negócio na
ponta do lápis: vai haver

esfiha depois da
pandemia de COVID-19?

Gabriela Baptista Justi, Rafael Sales
Brito, Helena A. Costa, Solange
Alfinito e Amanda Alves Silva de

Melo

Resumo

Após uma viagem ao Líbano, Rafi resolveu empreender no ramo
gastronômico com uma esfiharia autenticamente árabe, desde os
ingredientes até o modo de preparo. Por não apresentar nenhum
conhecimento e experiência em gestão, Rafi contratou a AD&M
Consultoria Empresarial para aumentar sua confiança quanto ao
potencial e desempenho da empresa. Contudo, o empreendedor não
esperava o começo de uma pandemia e as consequentes mudanças
no mercado. Agora ele questiona quais dados e informações ainda
condizem com a realidade do seu negócio. Este caso convida os
participantes a acompanharem o desenho de um novo empreendi-
mento, combinando aspectos de criação de negócio e pesquisa de
mercado que refletem sobre a demanda, custeio e precificação. As
questões para debate têm como objetivo entender como os estudos
realizados podem ajudar o empreendedor na abertura da empresa
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e como atuar diante de uma mudança repentina.
Palavras chave: Empreendedorismo; Custos; Precificação; Alimen-
tação; Criação de Negócio; Pesquisa de mercado.

Abstract

After a trip to Lebanon, Rafi decided to undertake the gastronomic
business with an authentically Arabic esfiha shop, from the ingredi-
ents to the way of preparation. As he does not have any knowledge
and experience in management, Rafi hired AD&M Consultoria
Empresarial to increase his confidence in the company’s potential
and performance. However, the entrepreneur did not expect the
start of a pandemic and the consequent changes in the market. Now
he questions which data and information still match the reality of
his business. This case invites participants to follow the design of
a new venture, combining aspects of business creation and market
research that reflect on demand, costing and pricing. The debate
questions aim to understand how the studies carried out can help
entrepreneurs to start a business and how to act in the face of
sudden change.
Keywords: Entrepreneurship; Costs; Pricing; Food sector; Business
Creation; Market research.

Herança libanesa e paixão por gastronomia:
nasce o sonho do negócio próprio

Desde criança, Rafi prepara pratos que remetem à sua descendência
libanesa, sendo sempre muito elogiado por seus familiares e amigos.
Pela proximidade com a gastronomia, em uma viagem pelo Líbano
em 2016, Rafi aprofundou seus conhecimentos em técnicas tradici-
onais da culinária, tornando-se um admirador das esfihas abertas
originais (Figura 1).

Diante do sucesso que seus pratos já apresentavam entre pessoas
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próximas, ao retornar para Brasília, Rafi resolveu empreender por
meio de eventos privados promovidos em sua casa. Ele preparava e
servia esfias em comemorações privadas e vendia para conhecidos.
Desta forma, no começo de 2019, percebendo o potencial do negócio,
Rafi resolveu realizar o sonho de abrir uma esfiharia autentica-
mente libanesa, desde os ingredientes até o modo de preparo e
ambiente.

Formado em Relações Internacionais, aos 30 anos, o empreendedor
estava otimista, pois o PIB brasileiro crescia pelo terceiro ano
consecutivo e o mercado parecia retomar o crescimento desde a
crise de 2016. Era esperado que a economia brasileira permanecesse
se desenvolvendo pelo aumento da renda per capita da população,
impulsionando principalmente os setores de serviços e varejo.

Nessa perspectiva, mesmo não possuindo experiência em gestão,
Rafi passou a pesquisar informações na internet e conversar com
empresários do setor alimentício, para obter conhecimentos rele-
vantes para começar o negócio. O empreendedor já possuía uma
ideia quanto ao investimento necessário para a abertura da empresa
e esperava estabelecer uma sociedade com sua mãe, que disporia de
50% do capital inicial.

Ele estava determinado, pois sabia qual seria o diferencial do
negócio e acreditava que conquistaria sua parcela do mercado pela
experiência gastronômica que buscava transportar os clientes ao
Oriente Médio. Para ele, as esfihas encontradas em Brasília são
diferentes do modelo de concepção original. Portanto, a proposta
de valor do novo negócio está em torno das raízes de um dos pratos
mais populares do país.

Ao estudar sobre o tema, Rafi sentiu que precisava de um pouco
mais de segurança antes de fazer o investimento. Desta forma, ele
buscou auxílio na AD&M Consultoria Empresarial para encontrar
dados e informações seguras que o guiassem na formulação de
estratégias para potencializar seu negócio e avaliar o desempenho
futuro da empresa. Os consultores responsáveis entenderam que
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as necessidades do cliente eram analisar o comportamento da
demanda, os custos envolvidos no negócio e os preços adequados
para os produtos, considerando o mercado. Desta maneira, o em-
preendedor teria maior segurança para construir o negócio que
sonhava.

Primeiro passo: existe demanda para a
paixão de Rafi?

Após conversar com o empreendedor, os consultores realizaram
estudos sobre o mercado, tempo de maturação do negócio, sazona-
lidade da demanda e estimativa da demanda geral do negócio. Esse
caminho foi baseado nos conhecimentos adquiridos em pesquisa
de marketing e a partir de Malhotra (2019), autor que indica os
princípios e critérios para o levantamento de dados secundários
comerciais externos. Assim, os consultores puderam entender que
a demanda geral tenderia a se comportar conforme o quadro 1
apresenta:

tab1

Ainda, os consultores ressaltaram a importância de compreender
a sazonalidade da demanda por meio de um estudo de empresas
concorrentes, conforme mostra a Tabela 1. A sazonalidade serve
para prever as variações que podem ocorrer com a demanda em
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determinados períodos, normalmente atreladas a fatores externos,
com base nos dados coletados com os concorrentes. Sendo assim, os
percentuais presentes na tabela referem-se ao aumento ou redução
da demanda de cada estabelecimento, o que permite ao empreen-
dedor antecipar oportunidades e riscos para a empresa após sua
abertura.

tab2

Quando analisou cuidadosamente a média dos percentuais calcula-
dos a partir da variação da demanda das empresas concorrentes,
Rafi percebeu que a procura costuma se reduzir nos primeiros
meses do ano e em setembro. Entretanto, ao observar a diferença
dos percentuais de janeiro (-19%) e julho (17%), o empreendedor
passou a questionar o que mais poderia estar afetando a procura
por esfihas, e quais estratégias podem ser adotadas para reverter
os momentos desfavoráveis, pois mesmo diante de uma redução
sazonal, ele ainda acreditava no negócio e estava motivado para
seguir adiante.
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tab3

tab4

Rafi também notou, pelos números levantados que, apesar da
estimativa da demanda geral não apresentar grandes desvios nos
primeiros meses, a taxa de maturação é negativa, ou seja, a de-
manda reduz com o passar do tempo. Apesar da consultoria orientar
que a redução da demanda é comum a diversas empresas nos
primeiros anos, o empreendedor ficou um tanto inseguro, pois a
variação prevista poderia mudar consideravelmente seu lucro ou
até mesmo gerar prejuízo para o negócio, situação indesejada por
ele.
Desta forma, Rafi se viu refletindo sobre a viabilidade e existência
de mercado consistente para que sua paixão gastronômica pudesse
se viabilizar como negócio, enquanto percebia que precisava de
mais informações para uma tomada de decisão assertiva. Rafi
estava atento, pois havia visto uma notícia na Folha de São Paulo
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(Figura 2), que mostrava os cinco erros mais frequentes entre os
empreendedores que, assim como ele, são de primeira viagem:
excesso de confiança, falta de planejamento, confusão nas finanças
pessoais e empresariais, escolha errada dos sócios e incapacidade
comercial para realizar vendas. Ele estava alerta para não cometer
nenhum destes.

Segundo passo: quais serão os custos para
viabilizar esse sonho?

Como segundo passo, em busca de dar bases mais sólidas para a
decisão do empreendedor, a AD&M também calculou a partir do
método de custeio por absorção, que debita ao produto todos os
custos envolvidos em sua produção, os custos operacionais mensais
da empresa. O objetivo era fornecer a Rafi dados que pudessem
ajudá-lo a preparar seu caixa e potencializar seus resultados.
Foram então registrados os gastos, separados de maneira condi-
zente com a demanda encontrada anteriormente, por meio das
técnicas Rateio e Rastreio. O rateio é o método em que os custos
fixos são separados proporcionalmente entre os produtos e serviços
comercializados. O rastreio, por sua vez, é um método em que os
custos variáveis são alocados diretamente aos respectivos produtos
e serviços comercializados.
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tab5

Um dos aspectos mais nebulosos para Rafi eram os custos que ele
teria que arcar ao decidir abrir seu negócio e estabelecê-lo comer-
cialmente, saindo dessa produção esporádica e informal. Ele sabia
que precisava considerar tanto os custos fixos tais como aluguel,
equipe, material de limpeza, entre outros, e não deixar de lado os
custos variáveis, tais como as matérias-primas diretamente usadas
nas esfihas e que variariam conforme a produção aumentasse ou
reduzisse. Os consultores auxiliaram no mapeamento desses custos
para que Rafi tivesse maior clareza de cada um deles (Anexo 1 e 2).
Desta forma, foi possível compilar a projeção de custos totais para
balizar as decisões do empreendedor.
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tab6

Rafi sabe que suas esfihas são especiais e deseja oferecer aos
clientes um ambiente diferenciado, que proporcione a experiência
de consumo ideal e transmita a qualidade de seus produtos e
serviços. Mesmo os custos sendo representativos, os valores foram
entendidos por ele como o mínimo possível para garantir a proposta
de valor. Quando Rafi viu tudo isso organizado, ficou surpreso com
a clareza que estava tendo sobre aspectos que outros empreende-
dores descobrem somente após iniciarem suas operações, e que
antecipavam aspectos chaves para o seu negócio.
Mas por outro lado, Rafi ainda estava angustiado, pois em conversas
com outros empresários da gastronomia, escutou que muitos gastos
poderiam surgir após a abertura do negócio, acendendo uma luz
amarela na mente do empreendedor, que temia que isso pudesse
escapar de seu controle. Rafi estava consciente que os custos
variáveis seriam elevados devido aos insumos usados na produção
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das esfihas, que eram da melhor qualidade. Entretanto, a soma de
todos os custos fez o empresário questionar, pela primeira vez, se
seu negócio seria viável.

Terceiro passo: que preço cobrar por
esfihas especiais?

Rafi observava os preços oferecidos pelos concorrentes e pensava:
que preço posso cobrar pelas minhas esfihas agora que sairei da
informalidade? O empreendedor entendia não ter condições de
estabelecer um preço que pagasse o custo da matéria-prima diferen-
ciada e, ao mesmo tempo, tivesse sentido perante a concorrência e
fosse justo na perspectiva do cliente.
Diante da demanda, custos totais, margem de lucro e o objetivo
de ser ter sua empresa reconhecida pela excelência, a consultoria
adotou o método Markup e a estratégia High Low Price na precifi-
cação dos produtos da empresa. Assim, o empreendedor poderia se
sentir mais seguro em estabelecer o preço de venda de modo mais
adequado.
Os consultores explicaram para Rafi que o método Markup é um
índice multiplicador que é aplicado sobre os custos de um produto
para obter o preço de venda, de acordo com a margem de lucro
que se pretende atingir. Já a estratégia High Low Price é calculada
partindo-se de um preço elevado, que decresce com o passar do
tempo.
Nessa perspectiva, apesar de saber que quanto maior o preço, maior
o valor esperado pelo público, o empreendedor acha que os cálculos
forneceram valores bastante discrepantes e pouco atraentes ao
consumidor. Diante disso, Rafi ficou receoso de não conseguir
chegar a preços que fossem compatíveis com mercado e trouxessem
uma margem interessante para seu novo negócio.
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tab7

E agora?

Após todas as análises realizadas, o empreendedor foi surpreendido
pela pandemia de COVID-19, que mudou drasticamente o mercado
e adiou seu sonho de empreender na gastronomia. Agora, Rafi
estava refletindo sobre as novas condições da economia, como a
perda do poder aquisitivo da população e o aumento das incertezas
quanto ao futuro.
A pandemia ainda segue com seus rumos pouco definidos e Rafi
está refletindo sobre quais informações encontradas anteriormente
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ainda condizem com a realidade e podem ser consideradas em
sua tomada de decisão. Nesse sentido, os custos podem ter sido
fortemente afetados, assim como a disposição do consumidor em
pagar pelos produtos.
A realidade que se apresenta mostra para Rafi que ele não teria
condição de iniciar um novo projeto ou atualizar o mesmo de modo
tão detalhado. Desta forma, o empreendedor está incerto se deve
manter seu modelo de negócio e como poderia adaptar sua proposta
de valor à nova conjuntura (Anexo 3).

Perguntas para Debate

1. A partir da sazonalidade identificada, sugira estratégias para
Rafi se preparar para os momentos de redução da demanda.
2. Após analisar detalhadamente os custos fixos e variáveis da
esfiharia, que práticas você sugere que Rafi adote para administrar
os custos mais altos identificados?
3. Quais são os desafios de Rafi na formação do seu preço de venda?
Como ele poderia agir para que seus preços fossem percebidos
como justos por seus potenciais clientes?
4. Considerando a estratégia High Low Price adotada pela
consultoria na precificação dos produtos da empresa antes da
pandemia e as posteriores mudanças no mercado, você acredita
que Rafi deve continuar com essa estratégia?
5. Diante dos dados, você sugere que o empreendedor siga adiante
com a abertura da esfiharia?
6. Como Rafi pode se adaptar para reverter as perspectivas
desfavoráveis apontadas?
7. Caso Rafi optasse por um novo modelo de negócio, qual poderia
ser? Neste modelo, como ficaria a demanda e a estrutura de custos?
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figura1

figura2

Figura 2 – Reportagem da Folha de SP
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figura3

Para reportagem completa: https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2021/01/veja-
5-erros-comuns-dos-empreendedores-de-primeira-viagem.shtml



Um novo negócio na ponta do lápis: vai haver esfiha depois da pandemia de
COVID-19? 28

Anexo 1: Quadros detalhados dos Custos fixos (referentes a
2019)

anexo1-1

anexo1-2

anexo1-3
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anexo1-4

Anexo 2 - Custos variáveis detalhados
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anexo2-1
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anexo2-2

anexo2-3

anexo2-4

Anexo 3 - Desempenho do setor de serviços em 2020
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Vivalá Turismo e
Voluntariado: planejando
o futuro de um negócio

social

Lara Liz Freire e Helena A. Costa

Resumo

A Vivalá surgiu a partir da ideia de três empreendedores brasileiros
que construíram um negócio social no setor de turismo para ofere-
cer experiências de turismo e voluntariado. Por meio da vivência
no turismo de base comunitária, os voluntários fazem imersões
em unidades de conservação e suas comunidades, protagonizam
a mudança, empoderando pequenos negócios familiares, nos mais
variados eixos empresariais. A empresa já atingiu 760 viajantes de
8 países em 49 expedições que injetaram mais de 500 mil reais
em economias locais. Porém, no início de 2020, o Brasil passou a
enfrentar a maior crise sanitária e econômica do século, a Pandemia
de COVID-19, que ampliou as desigualdades e paralisou completa-
mente a atividade turística. Dessa forma, diante dos novos desafios
que surgiram para os empreendedores, o caso traz o participante
para refletir acerca dos principais desafios de gestão que a Vivalá
enfrenta atualmente, dos rumos estratégicos a serem tomados e
como se planejar para o futuro considerando a história, o propósito
da empresa e sua visão.
Palavras chave: Turismo de base comunitária; Negócio social; Vo-
luntariado; Stakeholders; Pandemia; Planejamento.
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Abstract

Vivalá arose from the idea of three entrepreneurs who have built a
social business in the tourism industry that offers tourism and vo-
lunteer experiences. Through their experience in community-based
tourism, volunteers immerse themselves in natural protected areas
and their communities, empowering small family businesses in the
most varied business aspects. The company has already reached 760
travelers from 8 countries in 49 expeditions that injected more than
500 thousand reais into local economies. However, at the beginning
of 2020, Brazil began to face the biggest sanitary and economic
crisis of the century, the COVID-19 Pandemic, which widened
inequalities and completely paralyzed tourism. Thus, given the new
challenges that have emerged for entrepreneurs, the case brings
the participant to reflect on the main management challenges that
Vivalá currently faces, the strategic directions to be taken and
how to plan for the future considering history, the purpose of the
company and its vision.
Keywords: Community-based tourism; Volunteering; Social busi-
ness; stakeholders; Pandemic; Planning.

Vivalá: um negócio baseado no turismo e na
educação como motores de transformação

local

No ano de 2013, durante a construção do trabalho de conclusão
de curso de propaganda e marketing da ESPM, Daniel Cabrera,
Pedro Gayotto e Bárbara Espir, criaram o conceito da Vivalá. A
ideia foi desenvolvida ao longo de um ano, através da modalidade
de trabalho de conclusão curso empreendedor, onde os estudantes
fariam um laboratório de negócio com uma empresa fictícia criada
por eles. Os três viram a oportunidade de utilizar esse ano do estudo
para construir um modelo de negócio que pudesse ir além de um
trabalho acadêmico.
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Desde o início, eles sabiam que queriam ter um negócio que gerasse
lucro e impacto ambiental ao mesmo tempo, eles imaginavam algo
entre uma ONG e uma empresa. Como eles dizem, queriam “fazer
algo diferente, além de só reclamar”. Então, observaram que muitos
brasileiros não conheciam o próprio país e que esse distanciamento
da diversidade cultural e natural do Brasil reforça preconceitos e
não incentiva que se conheça e se proteja a biodiversidade tão
exuberante do país. Por isso, escolheram o turismo e a educação
como motores de transformação local.

O projeto ficou engavetado por 3 anos. Então, em 2016, realmente
saiu do papel. Os cofundadores optaram por ter uma agência como
empresa, e depois disso, sentiram a necessidade de abraçar o lado
social criando uma ONG, o Instituto Vivalá, até que se identifica-
ram como Negócio Social e fundiram todas as frentes do negócio na
empresa Vivalá. Com 5 anos de operação, e empresa já atendeu 760
voluntários de 8 países diferentes e ajudou a injetar mais de 500 mil
reais em economias locais através do turismo de base comunitária.
Neste período, 127 negócios familiares foram atendidos nas 49
expedições operadas pela empresa em 7 comunidades no Brasil.

A empresa tem crescido e tem sido reconhecida como um modelo de
negócio diferenciado. Em 2019, recebeu uma importante premiação
nacional, o Prêmio Braztoa de Sustentabilidade no Turismo, ofere-
cido pela Associação Brasileira de Operadoras de Turismo (BRAZ-
TOA). Ainda, foi vencedora do Desafio Belvitur 2020, da Young
Leaders of Americas 2018 e do Prêmio Global Student Entrepreuner
Awards São Paulo 2017.

Volunturismo: turismo com propósito e
com olhar na mudança social

O volunturismo é o nome dado a viagens que combinam passeios
turísticos com trabalho voluntário, geralmente é direcionado a
locais de atrativos naturais, culturais ou gastronômicos e procurado
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por pessoas dispostas a deixar um legado positivo na comunidade
visitada. Diferente do turismo de massa ou turismo predatório
(caracterizado pela exploração da natureza e cultura dos locais vi-
sitados) essa modalidade proporciona uma troca de conhecimentos
entre os viajantes e a comunidade, além do claro impacto positivo
deixado pelos voluntários.

Daniel Cabrera, confundador e diretor executivo da Vivalá, ressalta
o poder transformador das viagens e a paixão por detrás do negócio.
Ele afirma: “Sempre fomos apaixonados por viagens, e sabemos
o poder transformador que elas têm. O gigante ganho de conhe-
cimento, cultura, abertura para o novo, imersão nas comunidades
locais, relacionamentos profundos com pessoas, com a natureza, e
o bem estar para todos os envolvidos. Por outro lado, entendemos
o tamanho dos desafios que o Brasil enfrenta, e cada vez mais
nos sentimos mais responsáveis em atuar e buscar um desenvol-
vimento sustentável. O país é um lugar incrível, continental, com
uma das maiores biodiversidades do mundo, extremamente rico
em natureza, cultura e na receptividade do brasileiro. E mesmo
assim, não é tão valorizado quanto poderia. A Vivalá veio dessa
junção, e da compreensão de que o turismo sustentável, de base
comunitária, e associado ao voluntariado feito de uma maneira
séria, mensurável, seja um dos caminhos sólidos para ajudarmos
a criar o país que queremos viver, um país com mais qualidade de
vida e pertencimento para seus cidadãos”[1].

Ainda, Daniel entende que a Vivalá, como negócio social, surge
da junção de dois problemas principais: “De um lado o Brasil tem
um potencial gigante para estabelecer um turismo verdadeiramente
sustentável, gerar oportunidade e desenvolvimento para centenas
de comunidades e receber muitos milhões de turistas por ano.
Por outro lado, turistas buscam experiências mais autênticas, onde
possam de fato conhecer um local, se relacionar com a natureza, sua
população, sua cultura, e sentirem a sensação de deixar um legado
positivo para a comunidade visitada”.[2]

A Vivalá, possui uma metodologia própria de volunturismo. Focada
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em uma imersão holística em unidades de preservação, os voluntá-
rios repartem experiências de vida com diversos participantes para
ampliar seus objetivos e visão de mundo. Durante as expedições,
através do contato com comunitários. Os voluntários, também
chamados de volunturistas, aprendem sobre a cultura e vivenciam
o local, além de levantarem soluções para os desafios que cada um
dos negócios comunitários apresenta.

Antes da viagem, o voluntário recebe um treinamento online, onde
a metodologia de voluntariado da empresa é apresentada. Além
disso, o voluntário aprende sobre a biodiversidade, cultura local,
contatos importantes e sugestões do que levar na mala. Todo
processo feito pela Vivalá. Durante a viagem os volunturistas apro-
veitam destinos paradisíacos do nosso país, enquanto vivenciam
a experiência de um intercâmbio cultural. Eles passam por uma
profunda imersão na natureza e cultura local, e para gerar impacto
positivo levam capacitação, conteúdo, conhecimento para os comu-
nitários e utilizam ferramentas de administração de negócios aos
microempreendedores de cada região, atuando como mentores de
educação empreendedora nas unidades visitadas (Anexo 1).

A metodologia da Universidade Vivalá de negócios contempla 10
frentes: definição de negócios, planejamento financeiro, estratégia
de marketing, estratégia de vendas, ferramentas digitais, relações de
público de interesse, ações sustentáveis, autoconhecimento, plane-
jamento de longo prazo e conselho consultivo.Com isso, é possível
melhorar progressivamente a qualidade de gestão dos pequenos
negócios das regiões atendidas, aumentando seu fluxo de clientes
e gerando mais impacto para aquela comunidade. Para além do
impacto local, os transformadores conhecem mais o próprio país,
experimentam a vida em uma outra cultura de forma imersiva e
constroem um legado positivo na sua jornada turística.

De acordo com Elisa Burrai, pesquisadora da Leeds Becket Uni-
versity (Reino Unido) especializada em volunturismo, a maior
parte da literatura acadêmica foca nos benefícios do volunturismo.
Entre eles, estão: o exercício do altruísmo dos voluntários, e seu
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desenvolvimento pessoal, melhoria do entendimento mútuo entre
pessoas de diferentes realidades, melhoria da condição de vida da
comunidade visitada e aumento do articulações sociais em prol de
desenvolvimento local (Burrai et al, 2015). Todavia, há preocupa-
ções também ao redor deste modelo de turismo dentre as quais:
uma excessiva dependência da comunidade dos recursos gerados
pela visitação, uma possível uma marginalização e até a redução do
empoderamento das comunidades visitadas, especialmente quando
o voluntário ocupa uma “posição de poder” (Burrai et al, 2015).
Ambas as vertentes de possíveis impactos precisam ser levadas
em consideração para que se construa um turismo genuinamente
responsável em conjunto com essas comunidades e em favor de sua
sustentabilidade.

Negócio social: construindo uma empresa
que gera lucro e impacto social

simultaneamente

De acordo Cardoso (2015) o negócio social é uma organização
híbrida com intuito de gerar, ao mesmo tempo, lucro e impacto
social. Além disso, segunda a Aliança Pelos Investimentos e Negó-
cios de Impacto (2021), os negócios sociais são caracterizados por:
possuírem intencionalidade de resolução de um problema social
e/ou ambiental; enfrentamento ao problema é a atividade principal
do negócio; visa de retorno financeiro, opera conforme a lógica de
mercado; e tem o compromisso com monitoramento do impacto
gerado (Anexo 2).

A Vivalá postulou em seu estatuto que 50% dos lucros da empresa
devem ser revestidos para o caixa da empresa, para que o impacto
chegue a mais pessoas e que a empresa possa gerar mais emprego
para mais pessoas. Além disso, a empresa atende pequenos negócios
familiares do turismo de base comunitária. No Brasil 75 % dos
negócios que declaram falência são por falta de planejamento e
gestão. Para resolver esse problema, a proposta da Vivalá é treinar
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e levar voluntários interessados em trocar experiências e promover
mudanças para as unidades de conservação, a fim de desenvolver
esses negócios por meio da educação empreendedora.

A empresa atua como operadora de turismo, planejando, geren-
ciando e executando as expedições, e como agência fazendo a
comunicação e a negociação dos produtos com os clientes. O pacote
da expedição engloba toda a experiência, com exceção do aéreo,
ou seja, hospedagem, alimentação, transporte aquático e terrestre,
passeios, material de voluntariado, treinamento, estão inclusos.
O perfil do volunturista da Vivalá é majoritariamente feminino,
brasileiros, pessoas jovens-adultos, com superior completo, que já
possuem um conhecimento prévio da importância do turismo de
base comunitária, que já tiveram outras experiências turísticas.

Com uma estrutura organizacional enxuta de 9 colaboradores,
eles priorizam ter ‘‘poucos muitos bons’’, através desse modelo a
empresa conseguiu crescer exponencialmente a 3 dígitos por ano
de 2017 a 2019. Com isso a empresa conseguiu conquistar uma
reserva financeira para caso fosse necessário e investir na expansão
do negócio.

Os planos para o futuro da Vivalá, conforme Daniel, são de expan-
são, aumento de escala, fortalecimento da relação com stakeholders
e sedimentação do impacto positivo da empresa. Daniel explica
que “hoje atuamos em 4 comunidades em três estados entre o
Amazonas, Pará e Maranhão. Agora é hora de aumentar a escala
e o impacto de nossa iniciativa e queremos expandir 100% em
2021, chegando em 8 comunidades em unidades de conservação.
Nessa expansão estão previstas a iniciação nos destinos: Chapada
dos Veadeiros (GO), Chapada Diamantina (BA), Geoparque Seridó
(RN), Aldeia Shanekaya (AC). Com essa visão temos o potencial
de fazer em 2021: 36 expedições em 8 unidades de conservação
brasileiras, em 7 estados, com 1487 volunturistas, R$ 2,7 milhões de
faturamento, injetando via TBC R$ 950 mil nas comunidades, com
302 negócios do turismo de base comunitária em nosso programa
de capacitação, realizando 8922 horas de voluntariado. Para atingir
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esse potencial iremos aprofundar ainda mais em nossa estratégia de
marketing de conteúdo digital, lançar nosso programa de indicações
aproveitando o alto NPS, aumentar contratos de distribuição com
agências, e aumentar relação com universidades.”

COVID-19: A maior crise sanitária do século
paralisou o turismo

Em março de 2020 o Brasil foi surpreendido pela chegada da
pandemia de Corona vírus, imediatamente as viagens nacionais
e internacionais foram impossibilitadas, todas as atividades que
requerem deslocamento foram desincentivadas como medida sani-
tária de prevenção ao COVID-19. Os pequenos negócios e setores de
serviços, em especial o turismo foram os mais afetados em termos
de receita e fluxo de clientes.

Em uma pesquisa realizada pela FGV em conjunto como SEBRAE,
em julho de 2020, indica que antes da pandemia que apenas 26,6%
das empresas estava com uma situação financeira boa, enquanto
73,4% estava numa situação razoável ou ruim. Com a pandemia de
COVID-19, 3,5% dos negócios fecharam permanentemente, 58,9%
fecharam temporariamente, 31,0% mudou o funcionamento, e ape-
nas 6,6% conseguiram continuar funcionando da mesma maneira
que antes. Além disso, a pesquisa também concluiu que das empre-
sas que continuaram o funcionamento 41,9% agora realiza atendi-
mento online, 41,2% funcionando com o horário reduzido e 21,6%
adotaram o modelo de trabalho remoto.

Quando observado especificamente o setor de turismo, O SEBRAE
(2020), em seu relatório sobre COVID-19 e pequenos negócios,
apresentou que o faturamento caiu 63% nos pequenos negócios
do turismo. Além disso, mais de 60% das empresas permanecem
fechadas. Sendo o turismo o mais afetado setor, registrou queda
de 87% da sua receita em novembro de 2020. Antes disso, havia
expectativas de crescimento para 2020, conforme os anos anteriores
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indicavam.

Diante disso a Vivalá, ao analisar seu passado e olhar para a
conjuntura atual, percebe os seguintes aspectos:

a) Ter lucrado expressivamente nos últimos anos;

b) Paralisação da atividade de turismo nos últimos 18 meses;

c) Restrições de funcionamento da empresa com a necessidade de
isolamento social e medidas sanitárias de contenção da pandemia;

d) Desejo de crescer mantendo o propósito;

e) Compromisso em atender os negócios familiares afetados pela
pandemia;

f) Necessidade de fazer a gestão dos pacotes previamente compra-
dos.

Ao analisar estes fatores, a Vivalá precisa se reorganizar e estabele-
cer premissas e linhas de ação para enfrentar a crise posta pela pan-
demia para o modelo de negócio social baseado em volunturismo.

Perguntas para Debate

1) Identifique os principais stakeholders da Vivalá.

2) Analise como a empresa poderia valorizar os benefícios do
volunturismo e minimizar os potenciais prejuízos gerados por ele.

3) Como a empresa poderia apoiar as comunidades parceiras du-
rante o cenário da pandemia, em que as viagens foram paralisadas?

4) Analise que elementos a Vivalá deve observar para decidir pela
retomada das viagens e como pode manter a comunicação com seu
público-alvo.

5) Quais são os principais desafios de enfrentados pela empresa
atualmente para realizar seus planos de futuro?

6) Proponha três objetivos estratégicos para o de planejamento
estratégico da Vivalá diante do novo cenário.
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Anexos
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Imagem 1 – Instagram Vivalá. Imagem 2 – Resultados Vivalá.
Imagem 3 – Daniel Cabrera confundador da Vivalá. Fonte: Linkedin.
Imagem 4 – Vivalá e a promoção do turismo sustentável no Brasil.
Fonte: Facebook Vivalá.
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A História da Empresa: das apresentações
de rua à referência da indústria do

entretenimento

Em 1984, Guy Laliberté, Daniel Gauthier e Gilles Ste-Croix, ex-
artistas de rua de Baie-Saint-Paul, fundaram o Cirque du Soleil,
que se tornaria uma das maiores empresas de entretenimento do
mundo.

A empresa começou com um show financiado pelo governo cana-
dense, em 1984, como parte das comemorações dos 450 anos do país.
A produção foi um grande sucesso, tendo o Cirque sido definido
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como um circo contemporâneo, ao não utilizar animais e ter grande
ênfase na música, no figurino e uma incrível cenografia.

O Cirque du Soleil se expandiu rapidamente nas décadas de 1990
e 2000, passando de 1 para 19 shows em mais de 300 cidades em
todos os continentes do mundo, empregando 4.900 pessoas de 50
países e gerando uma receita anual de aproximadamente US$ 1
bilhão. Ainda, passou a contar com shows permanentes em Las
Vegas assistidos por mais de 9.000 pessoas por noite, somados a
mais de 100 milhões de pessoas que assistem aos seus shows em
todo o mundo.

Os fundadores Daniel Gauthier e Gilles Ste-Croix deixaram a em-
presa em 2000. No mesmo ano, Daniel Lamarre foi contratado para
administrar a empresa, tendo sido nomeado CEO em 2006. Em 2015,
Guy Laliberté vendeu 90% de sua participação para uma empresa
de capital privado dos Estados Unidos nomeada TPG Capital e um
grupo de investimento chinês chamado Fosun, mantendo posse de
10% da empresa. As criações da empresa receberam vários prêmios
e, em fevereiro de 2020, Laliberté vendeu sua participação restante
na empresa para o fundo de pensão de Quebec CDPQ.

A indústria do entretenimento tem considetado o Cirque du Soleil
como um grande caso de sucesso e uma marca altamente reconhe-
cida. Enquanto compete indiretamente com outros setores de entre-
tenimento, como filmes, concertos, museus, parques e zoológicos, a
empresa se posiciona mais especificamente no nicho da indústria
das artes cênicas, oferecendo espetáculos artísticos ao vivo. Este
nicho é conhecido por atingir consumidores de uma variedade de
grupos demográficos (idade, renda, localização) e observar fluxos
de caixa irregulares devido à frequência sazonal e flutuante de
espectadores.

O Cirque é mundialmente conhecido como um modelo moderno
de circo, utilizando como inspiração sofisticados elementos inter-
nacionais de teatro, combinando acrobacia, música e dança em
seus shows. Mesmo para os musicais da Broadway, os espectáculos
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circenses oferecidos se tornaram uma forte referência. O produto
final demonstrou um forte apelo para o público de classes altas.
Em 2012, Christa Carone, da Forbes Magazine, descreveu o Cirque
du Soleil como uma marca consistentemente notável, destacando
seu sucesso na performance no Oscar 2012 e o espetáculo Iris no
mesmo período, que estabeleceu o recorde de preços de ingressos
no Kodak Theatre de Los Angeles, com ingressos vendidos por US$
253 (aproximadamente R$ 1.300 na cotação de julho de 2021).

A empresa foi pioneira em sua estratégia de marketing e encontrou
um crescimento significativo enquanto explorava suas possibilida-
des sem grandes rivais diretos. Com o tempo, o sucesso comprovado
atraiu concorrentes para lançar suas próprias empresas com base
neste conceito, atraindo a atenção e sendo reproduzido de alguma
forma. Como exemplo, os ex-executivos do Cirque, Franco Dragone
e Normand Latourelle, deixaram a empresa e lançaram o Franco
Dragone Entertainment Group em 2000 e a Cavalia, Inc. em 2003,
respectivamente. [1].

O desafio atual do império: recuperação
judicial em 2020

A pandemia de coronavírus afetou várias indústrias no mundo
desde seu início em 2020. Turismo, viagens, entretenimento e
grandes eventos foram extremamente afetados. O Cirque Du Soleil
não escapou da situação.

A pandemia já havia atingido fortemente a Ásia (China, Japão,
Coréia) e estava se espalhando pelo mundo, afetando Europa,
América do Norte e atingindo a América do Sul em março de 2020.
Em 21 de janeiro, o primeiro caso de infecção por Covid-19 foi
registrado no Estados Unidos, que registrou em 6 de fevereiro o
primeiro caso de morte da doença no país.

Em 3 de março, o Cirque du Soleil anunciou o lançamento e
a abertura de vendas de Drawn to Life, um novo espetáculo a
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ser realizado no Walt Disney World Resort, na Flórida. Alguns
dias depois, em 13 de março, a empresa publicou a suspensão de
shows itinerantes em várias regiões do mundo devido ao avanço
da pandemia de Covid-19 e suas implicações para aqueles eventos.
Dois dias depois, a suspensão dos shows residentes em Las Vegas.
Finalmente, em 17 de março, o recém-lançado show Drawn to Life
na Flórida foi suspenso temporariamente.

Em 29 de junho de 2020, apesar da imagem empresarial bem con-
solidada, o Cirque du Soleil entrou com um pedido de concordata
sob a Lei de Acordo de Credores de Empresas (“CCAA”) no Canadá
e o Capítulo 15 nos Estados Unidos. Apenas três meses depois de
cancelar dezenas de shows em todo o mundo devido à Pandemia
Covid-19, que atingiu fortemente o setor de entretenimento global-
mente, a empresa decidiu dar este passo decisivo.

“Nos últimos 36 anos, o Cirque du Soleil tem sido uma organização
altamente bem-sucedida e lucrativa. No entanto, com receita zero
desde o encerramento forçado de todos os nossos eventos devido
ao COVID-19, a administração teve de agir decisivamente para
proteger o futuro da empresa ”[2] disse Daniel Lamarre, presidente
e CEO do Cirque. Ele encerra sua fala dizendo “Estou ansioso para
reconstruir nossas operações e nos unir para novamente criar o
espetáculo mágico que é o Cirque du Soleil para nossos milhões
de fãs em todo o mundo.”

Por volta daquele período, o grupo havia demitido 3.500 funcioná-
rios (95% de sua força de trabalho) e acumulado dívidas de quase
US$ 1 bilhão.

Aspectos que levaram a empresa à crise em
2020

A decisão tomada pela empresa ocorreu devido a uma confluência
de fatores. Dentre eles, três poderiam ser destacados como possíveis
motivos.
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a. A pandemia de Covid-19

A empresa atribuiu o motivo da falência ao fechamento forçado
de seus eventos, medida necessária diante a pandemia de Covid-19.
Seus diretores pretendiam reestruturar sua dívida com o apoio do
governo e de empresas de investimentos privados.

A abertura do processo de recuperação judicial da empresa aconte-
ceu três meses após as suspensões dos eventos, sendo a interrupção
na entrada de receita e falta de caixa para cumprimento de obri-
gações financeiras contínuas o primeiro motivo para o pedido de
recuperação judicial.

b. Alto nível de endividamento antes da
pandemia

Mesmo antes da chegada da pandemia, o Cirque du Soleil estava
endividado com algumas aquisições feitas com o objetivo de diver-
sificar seus produtos para além dos espetáculos ao vivo pelos quais
é conhecido em todo o mundo, buscando acelerar seu crescimento
financeiro.

Essas aquisições ajudaram a aumentar as receitas de US$ 882
milhões para US$ 1,04 bilhão naquele momento. Por outro lado,
estima-se que a empresa devia aos credores cerca de US$ 900
milhões nesse período. Um relatório da Ernst & Young mostrou que
o prejuízo líquido da empresa aumentou gradualmente de US$ 10
milhões para US$ 80 milhões de 2017 a 2019.

O CEO do Cirque du Soleil, Daniel Lamarre, disse que os lucros
da empresa totalizaram cerca de US$ 155 milhões em 2019, mas
esse valor não inclui juros, impostos ou depreciação. No final de
março de 2020, as várias dívidas da empresa somavam quase US$
1,6 bilhão, de acordo com um documento apresentado ao Tribunal
Superior de Quebec.
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c. Situação financeira e a falta de
entendimento sobre o Cirque du Soleil

como uma empresa

O Cirque sempre tentou manter suas raízes humildes e criativas
em sua cultura organizacional. Era comum ter um palhaço em
reuniões para evitar um clima sério no ambiente. Daniel Lamarre
disse uma vez de forma notável: “Se começarmos a pensar como
uma corporação, estamos mortos! Nosso ambiente precisa estimular
nossas pessoas” [3].

Essa fala pode revelar uma aparente contradição para uma empresa
com 4.000 funcionários, ao negar sua visão como uma corporação.
Em certo sentido, essa compreensão do negócio pode ter contri-
buído para a situação financeira.

Desde os primeiros anos, quando o grupo ainda não era o que se
tornou, os três fundadores enfrentavam dificuldades financeiras. O
primeiro show que fizeram, Os Pernaltas de Baie-Saint-Paul, foi
um fracasso financeiro. Naquele momento, eles aprenderam que
um show não poderia funcionar se não fosse lucrativo. Além do
segundo show, A Feira de Diversões, um misto de workshops e
espectáculos ter obtido algum sucesso financeiro, o grupo ainda
viria a ter problemas no futuro.

Em 1985, nas primeiras apresentações fora de Quebec, eles tiveram
um déficit de US$ 750 mil. Eles não tinham experiência em viajar
com o grupo naquela época. Algumas das dívidas foram cobertas
pelo Grupo Desjardins e outras pelo governo de Quebec, e ainda
gratuitamente por representações de Daniel Lamarre. Isso permitiu
que o Cirque continuasse em turnê em 1986. Em 1987, eles lucraram
mais de US$ 1,5 milhão em apresentações no Festival de Artes de
Los Angeles.

Durante 1988 e 1989 viajaram pelo Canadá e Estados Unidos, porém
no final daquele ano a empresa se viu novamente perdida, havendo
alguns conflitos de gestão entre seus dirigentes. Contudo, de 1990
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a 1999, com uma equipe criativa diferente, os shows encontraram
sucesso e prosperidade. Assim, o Cirque enfrenta uma trajetória de
altos e baixos financeiros.

No ano de 2000 muitas mudanças aconteceram, Gilles Ste-Croix e
Daniel Gauthier deixaram a empresa, e Daniel Lamarre foi trazido
por Laliberté para ser o gerente. O Cirque du Soleil, neste momento
com quase 2.000 funcionários, decidiu ter um especialista lidando
com Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento (TI e
WM), mas sem considerar a TI como diferencial para o sucesso da
organização. Para eles, a criatividade, a imaginação e a inspiração
tinham o papel principal na empresa.

Na década seguinte, a empresa marcaria presença nos mercados
europeu, asiático e pacífico, apresentando grande expansão. Assim,
o Cirque du Soleil, desde o início até sua grande década, que foi de
2000 a 2010, teve um rápido crescimento com glórias e fracassos. Por
exemplo, são conhecidos no mercado por suas soluções sob medida,
logística complexa e pouca documentação sobre seus processos [4].
Ao mesmo tempo, a empresa mantinha vantagens competitivas dos
concorrentes e construía uma marca reconhecida, o que também
impactava sobre as finanças da empresa.

A principal preocupação de Lamarre era o valor da marca, conforme
disse em entrevista em 2011: “Minha principal preocupação é per-
manecer uma marca relevante, porque meu medo é que um dia,
uma criança em algum lugar acorde com uma grande nova ideia
que nos faça parecer une chose du passé (uma coisa do passado).
É por isso que estamos investindo muito dinheiro em pesquisa e
desenvolvimento para que permaneçamos na vanguarda o tempo
todo.” [5]. Todo esse esforço é feito para manter sua característica
marcante: cuidar da experiência, imaginação e deleite do cliente [6].
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Reestruturação da empresa: investimentos
e compromissos

Para a reestruturação da empresa, os atuais acionistas (TPG Capital,
Fosun e Caisse de depot et placement du Quebec) concordaram
em junho de 2020 em investir US $ 300 milhões e assumir as
responsabilidades do Cirque, incluindo os detentores de ingressos
afetados pelos shows cancelados e suporte financeiro para 3.500
trabalhadores demitidos. Enquanto isso a estrutura do governo de
Quebec forneceria US$ 200 milhões em financiamento de dívida.

O envolvimento da Investissement Québec exige dos investidores
o comprometimento a manter a sede da empresa em Montreal e,
também a se comprometem a manter em Quebec as principais
liderança da empresa, e recontratar o máximo possível de ex-
trabalhadores baseados em Quebec. Os principais compromissos
financeiros foram:

• US$ 15 milhões em ajuda financeira para 3.500 trabalhadores
demitidos.

• US$ 5 milhões para liquidar contratos pendentes (especialmente
empreiteiros sediados em Quebec).

• Reembolsos de programas cancelados devido à pandemia.

A empresa assinou com sucesso um acordo de stalking horse em
julho de 2020. Esse acordo de compra normalmente acontece com
empresas que estão em processo de falência, buscando leiloar a
empresa. Esperando evitar ofertas de baixo preço por investidores,
a empresa escolhe um investidor disposto a ser o primeiro a oferecer
e negociar um preço base razoável e condições para sua venda. A
empresa oferece melhores condições para o primeiro investidor,
esperando que os demais ofereçam melhores investimentos no
leilão.

Lamarre disse à Radio-Canada em junho de 2020 que cinco outros
grupos manifestaram interesse na empresa. O cofundador e ex-CEO
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da empresa, Guy Laliberté, que vendeu seu controle acionário em
2015 por US $ 1,5 bilhão, também estava interessado na empresa.

No final deste ano agitado, em novembro de 2020, o Cirque du
Soleil Entertainment Group confirma o fechamento da transação
de venda aos seus credores garantidos e a saída da proteção do
credor. A transação fornece à empresa uma base sólida para um
relançamento bem-sucedido. Os novos proprietários também con-
cordaram em manter Daniel Lamarre como CEO do Cirque du
Soleil Entertainment Group e sua sede em Montreal.

Eles acreditam que o Cirque du Soleil é uma grande marca, para a
qual Lamarre sempre trabalhou. Mesmo com dívidas contundentes
e muitas incertezas, o Cirque ainda é percebido como uma empresa
criativa, inovadora e capaz de encantar o público… e capaz inclusive
de recuperar os investimentos feitos nele.

Perguntas para Debate

1- De acordo com os fatos mencionados, compartilhe sua perspec-
tiva sobre quais problemas teriam mais contribuído para a crise em
que a empresa se encontrou.

2 - Quais vantagens competitivas o Cirque du Soleil construiu ao
longo do tempo?

3- Como o Cirque pode inovar e adaptar seu modelo de negócios e
produtos à situação de pandemia?

4 - Identifique e descreva um concorrente do Cirque du Soleil. Em
seguida, analise como a pandemia afetou a empresa e como ela
lidou com as circunstâncias.

5 - Sugira duas estratégias que a empresa deve seguir para prosperar
seus negócios no futuro e manter a relevância de sua marca, e não
se tornar “algo do passado”.
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Anexes
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Foto 1 – Daniel Lamarre: presidente e CEO do Cirque du Soleil.
Fonte: Las Vegas Magazine (2019). Foto 2 – ‘O’ resident spectacle
em Las Vegas. Fonte: Cirque du Soleil (2021). Foto 3 – 2012 Oscars’
performance. Fonte: Globo. Foto 4 – Propaganda do espetáculo
Drawn to Life. Fonte: Disney Springs. Foto 5 – Cirque du Soleil
espetáculo Totem. Fonte: Cirque du Soleil website. Foto 6 – Por trás
das cenas no Cirque du Soleil: sede internacional em Quebec. Fonte:
Cirque du Soleil website. Foto 7 – Por trás das cenas no Cirque du
Soleil: treinamento de uma artista. Fonte: Cirque du Soleil website.
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Resumo

O serviço de entretenimento de streaming de vídeo, mais especifi-
camente, dos serviços SVOD – Subscription Video on Demand, é
aquele em que o usuário paga uma taxa mensal ou anual para ter
acesso a conteúdo de entretenimento audiovisual por meio de uma
plataforma online. Esse serviço tem experimentado uma grande
expansão devido ao aumento do uso de dispositivos móveis (como
notebooks, tablets e smartphones) e de internet móvel (3G e 4G) que
ampliaram as possibilidades de conexão dos consumidores. Ainda,
foi impulsionado pelos impactos da pandemia e do isolamento
social que, ao manter as pessoas em casa,levou ao aumento do
consumo de mídias digitais e tradicionais. Este caso de ensino,
ao analisar os consumidores destes serviços ao lado de Eduarda
Garcia,uma consultora de inteligência de mercado e transformação
digital da UXT, propõe que o participante discuta aspectos como
atributos de valor, utilidade e disposição a pagar e, assim, refletir
sobre estratégias para segmentar e precificar melhor os serviços
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oferecidos por uma nova empresa deste segmento que está entrando
no mercado brasileiro.
Palavras-chave: Streaming de vídeo. Atributos de valor. Disposi-
ção a pagar.

Abstract

The streaming video entertainment service, more specifically, the
SVOD services – Subscription Video on Demand, is one in which
the user pays a monthly or annual fee to access audiovisual en-
tertainment content through an online platform. This service has
experienced a great expansion due to the increased use of mobile
devices (such as notebooks, tablets and smartphones) and mobile
internet (3G and 4G). Furthermore, it was driven by the impacts
of the pandemic and social isolation which, by keeping people
at home, led to an increase in the consumption of digital and
traditional media. This study case analyzes the consumers of these
services together with Eduarda Garcia, a market intelligence and
digital transformation consultant at UXT. In the debate the student
will discuss aspects such as value attributes, utility and willingness
to pay and, thus, reflect on strategies for better segment and price
the services offered by a new company which is starting operations
in the Brazilian market.
Key-words: Video streaming; value attributes, willingness to pay.

Contextualização

Eduarda Garcia tinha uma reunião com um cliente importante para
sua empresa, a UXT, uma consultoria especializada em inteligência
de mercado e transformação digital. Este cliente representa uma
plataforma de streaming inglesa que, tendo experimentado um
grande crescimento nos últimos anos, entrou no mercado brasileiro,
iniciou a produção de conteúdo nacional e agora deseja sedimentar
melhor sua atuação no Brasil.
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O projeto que estão desenvolvendo juntos tem como objetivo
entender melhor os consumidores brasileiros desse tipo de serviço
e, assim, traçar estratégias para atuação da empresa neste novo
mercado. Para isso, é necessário identificar os hábitos e preferên-
cias desses consumidores, assim como os atributos que eles mais
valorizam e também quanto estão dispostos a pagar a mais por cada
um.

Eduarda espera oferecer a seu contratante uma fundamentação
sólida para definir estratégias de segmentação e precificação mais
assertivas, essenciais para a atuação nesse segmento relativamente
novo e altamente competitivo, que exige inovação constante para se
destacar entre os diversos concorrentes do segmento e também en-
tre as formas mais tradicionais de consumir conteúdo audiovisual,
como a televisão. Um aspecto que torna isso ainda mais relevante
é que os consumidores do serviço de streaming esperam por alta
personalização.

Na reunião de briefing do projeto, na qual o coordenador das
operações no Brasil pôde apresentar as principais necessidades e
resultados da empresa, um fato que chamou a atenção da equipe
do projeto foi a seguinte colocação da Pesquisa Global de Entrete-
nimento e Mídia 2019-2023, da PWC (2019):
“Como você consome entretenimento e conteúdo de mídia? Per-
gunte a 20 diferentes pessoas, e é provável que você obtenha 20
respostas diferentes, mesmo que algumas dessas pessoas vivam sob
o mesmo teto”.

Ficou evidente que os consumos deste serviço são muito variados,
mas ainda assim a empresa precisava compreender melhor o novo
mercado. O coordenador de novas operações também ressaltou que
a empresa não quer cometer o mesmo erro que a Netflix, sua princi-
pal concorrente e líder do segmento, cometeu ao entrar no mercado
indiano[1] - ao se recusar a flexibilizar seu modelo de serviço, que
oferecia acesso a todo o conteúdo disponível mediante pagamento
de uma assinatura mensal, perdeu espaço para a concorrência local
que, por sua vez, trabalhava com duas alternativas: uma versão
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gratuita com acesso parcial ao conteúdo, financiado pela exposição
dos espectadores a vídeos publicitários, e uma versão paga, sem
anúncios, com acesso total ao conteúdo.
Isso deixou bastante evidente para Eduarda e sua equipe que o
serviço de streaming tem tido demanda global, mas precisa se
adaptar às peculiaridades de cada mercado.

O crescente mercado de streaming de vídeo
e suas tendências globais: mais
entretenimento transmitido

instantaneamente via internet

A equipe da UXT havia estudado o mercado de streaming antes
da reunião de briefing. Ficou bastante claro para eles que as
tecnologias digitais e a internet promoveram novas formas de
compartilhamento de arquivos, contribuindo para uma mudança na
forma como se consome televisão e conteúdo audiovisual de entre-
tenimento[2]. Tomando como base uma escala global, o conteúdo
televisivo já está disponível e sendo cada vez mais acessado por
meio de diversos dispositivos e plataformas.

A 20° edição da Pesquisa Global de Entretenimento e Mídia 2019-
2023, da PwC (2019), aponta que o segmento OTT (do inglês Over
The Top, que indica a distribuição digital de conteúdo televisivo
por meio da Internet) deve dobrar de tamanho até 2023 em relação
a 2018, sendo que esse salto se dá, especialmente, pelo crescimento
das receitas esperadas para a categoria de SVOD.

Gráfico 1 - Receitas globais do segmento OTT por categoria (em
bilhões de dólares). Fonte: PwC, Pesquisa Global de Entretenimento
e Mídia (2019-2023)
A melhora na qualidade dos streamings online fez com que esse
tipo de exibição fosse, muitas vezes, mais atraente para o público
do que o download[3], por necessitar de menos experiência do
usuário e também por não exigir que ele mantenha um arquivo
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no seu computador, além de permitir que não seja necessário
esperar pela programação ou por novos episódios, já que estes são
disponibilizados de uma só vez.

A Conviva (2020), empresa especializada em inteligência integrada
de dados, fez uma pesquisa entre os dias 3 e 23 de março de 2020, que
indicou que os serviços de streaming cresceram 20% globalmente
em comparação com números de duas semanas anteriores. Como
exemplo deste crescimento, podemos citar a Netflix, líder do seg-
mento, que durante o ano de 2020 teve uma adição de 37 milhões
de novos assinantes globais, como aponta a reportagem da Forbes
(2021).

Um estudo realizado pela consultoria Bain & Company (2020)
afirma que a tendência é que as demandas por serviços de entreteni-
mento online se mantenham altas mesmo após a pandemia. Luciana
Batista, sócia da empresa, avalia que “a pandemia tem o poder de
acelerar tendências que já estavam em andamento e que tais setores
atingirão um novo normal daqui para frente”.

Por esses motivos, percebe-se que esse segmento tende a se tornar
cada vez mais relevante para o mercado e para os consumidores, de
forma que é um bom momento para lançar novos empreendimentos
nesse setor. Mas é preciso levar em consideração que hoje já
existem diversos players oferecendo esse tipo de serviço, de forma
que para se destacar é imprescindível conhecer bem os potenciais
consumidores para assim oferecer uma experiência diferenciada.

Consumidores informados, exigentes e bem
servidos

Com a globalização e a ampliação do acesso a internet, surgem
consumidores globais que têm acesso a marketplaces de todo o
mundo, especialmente se tratando de serviços digitais. Paixão (2012)
afirmou que “O crescimento da economia mundial, nas últimas
décadas, abriu espaço para o aumento vertiginoso do número
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de empresas que atuam em um mesmo mercado. Isso acirra a
concorrência e oferece aos consumidores uma oferta ampliada de
produtos e serviços”.

Além disso, tendo em vista que o processo de aquisição e consumo
dos serviços de streaming de vídeo ocorrem em um ambiente digital,
é importante levar em conta que o consumidor de hoje entra em
contato com uma realidade interativa onde facilmente tem acesso
a uma variedade de fontes de informação. Essa conjuntura permite
que se tornem mais informados e exigentes[4], que exigem relações
mais dinâmicas e respostas instantâneas[5]. Por esse motivo, as
empresas devem buscar oferecer o máximo de informação para seus
clientes de forma ágil e dinâmica, apresentar mais vantagens no
consumo de seus produtos ou serviços do que seus concorrentes e,
ao mesmo tempo, monitorar a imagem da empresa nas redes. Esse
é o trabalho de Eduarda e sua equipe de consultores.

Outro ponto importante trazido pela Pesquisa Global de Entreteni-
mento e Mídia 2019-2023 da PwC (2019) é que os consumidores de
serviços de entretenimento online esperam cada vez mais por expe-
riências personalizadas de acordo com suas preferências, contextos
e agendas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Adobe, 67%
dos entrevistados afirmaram que é importante para os usuários
obterem conteúdo personalizado, baseado em seu contexto atual, e
42% acreditam que conteúdos não personalizados são inoportunos
(FOLLONI, 2021).

Dessa forma, devido à grande e crescente oferta de serviços de strea-
ming de vídeo e considerando que “as decisões dos indivíduos estão
dependentes das disponibilidades de recursos e dos seus preços rela-
tivos e têm como objetivo a maximização que cada indivíduo faz do
seu bem-estar”[6] surge um cenário onde as empresas precisam se
adaptar para oferecer o máximo de personalização, a fim de atender
às demandas existente de forma eficiente e estratégica e não perder
espaço para a concorrência.

De fato, pensou Eduarda: nesse tipo de serviço, existe muito espaço
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para a personalização. Em relação a como o serviço é oferecido, por
exemplo, existem diversos modelos que variam conforme o tipo de
contratação (Anexo 1), podendo ser: gratuitos ou pagos (pontual-
mente ou como uma assinatura); sujeitos a anúncios ou livres de
publicidade; de acesso ilimitado a uma base de conteúdos diversos
ou de acesso pontual a determinado conteúdo (através de aluguel
ou compra); de transmissão de conteúdo de um canal tradicional ou
biblioteca existente (assim que forem disponibilizados) ou de uma
curadoria de conteúdos selecionados.

Outro aspecto em que a personalização se torna essencial é na
variedade de conteúdo ofertado. O consumidor desse tipo de serviço
quer ter a chance de escolher entre diversas alternativas – ele
também irá consumir mais quando houver uma oferta maior[7]. Os
dispositivos possíveis de serem utilizados para acessar as platafor-
mas de SVOD também devem atender a diferentes gostos. Compu-
tadores, celulares, tablets e até mesmo televisões: são diversos os
canais que os consumidores de streaming utilizam para usufruir do
conteúdo audiovisual. É essencial que as plataformas ofereçam as
mais diversas alternativas a fim de aumentar seu alcance.

Além disso, a forma como o consumo online se configura atual-
mente impacta também na expectativa que o consumidor de ser-
viços de SVOD tem ao usufruir do conteúdo audiovisual, refletido
no desejo de controle da duração e do momento em que assistirá a
filmes e séries, na oportunidade de escolha que terá relativamente
aos conteúdos disponíveis, e também da necessidade de encontrar
opiniões de outros consumidores nas redes sociais ou nos fóruns
destinados à discussão de opiniões de filmes e séries[8]. Esse novo
espectro de consumo de entretenimento audiovisual precisa ser
considerado ao se pensar em estratégias para esse tipo de serviço.
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Omercado de streaming no Brasil:
resultados da pesquisa quantitativa com

clientes em potencial

O Brasil também acompanha essas tendências. De acordo com a
Associação Brasileira de OTT’s (Abott’s), um novo relatório da
consultoria App Annie sobre o uso de aplicativos móveis em todo
o mundo apontou que o brasileiro aumentou em mais de 130%
o tempo gasto com serviços de streaming de vídeo em 2019, em
comparação com o ano anterior. Ainda de acordo com a Abott’s,
um recente estudo da Digital TV Research sobre OTT e previsões
de vídeo na América Latina aponta o Brasil na liderança na receita
do SVOD até 2024, com 40% do total regional. Esse conjunto de
dados contribuiu para que a empresa inglesa de streaming tivesse
interesse de entrar no mercado brasileiro.

Eduarda, especialista em comportamento do consumidor, há muito
dedica-se desvendar o porquê de os indivíduos consumirem de-
terminado produto ou serviço de uma marca e não de outra -
não com base no objetivo que a empresa primariamente adotou
para a sua oferta, mas sim buscando compreender o valor que a
oferta particularmente gera para aqueles consumidores. Durante
sua formação na Universidade de Brasília, ela aprendeu que o
comportamento do consumidor diz respeito à análise dos diversos
atributos que o consumidor leva em consideração, consciente ou in-
conscientemente, no momento de tomar uma decisão de compra de
um produto ou serviço de determinada marca. Ao compreendê-los,
é possível atuar de forma estratégica para que toda a experiência
oferecida pela marca consiga levar em conta aquilo que realmente
gera valor para o consumidor.

Além disso, para realizar este projeto, ela relembrou referências im-
portantes trazidas por Kotler e Keller (2012) que, entre outras coisas,
afirmam que “estímulos ambientais e de marketing penetram no
consciente do comprador, e um conjunto de fatores psicológicos
combinado a determinadas características do consumidor leva a
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processos de decisão e decisões de compra”. Dessa forma, Eduarda
percebeu que, na pesquisa com clientes, precisaria se aprofundar
na avaliação de que estímulos de marketing (sendo eles os atributos
relacionados ao serviço, como características gerais, força da marca,
preço etc) e, também, que características sociodemográficas do con-
sumidor são mais importantes e devem ser levados em consideração
para que seja possível elaborar estratégias que gerem uma maior
predisposição de compra nos consumidores dos serviços de SVOD.

Eduarda também considerou a complexidade envolvida na análise
dos serviços de SVOD que, por se tratar essencialmente de um
serviço, tornam a análise do comportamento do consumidor ainda
mais complexa, visto que o valor oferecido não é um bem tangível,
de forma que “o cliente não consegue apreciá-lo facilmente, pois
não existe uma componente física ou material que permita uma
análise precisa”[9]. Dessa forma, ela percebeu a necessidade de uma
busca por pesquisas que delimitem as especificidades desse serviço.
Sua equipe, então, levantou algumas evidências para fundamentar
as estratégias de segmentação e precificação que irão desenhar para
o cliente.

Recorrendo a uma pesquisa qualitativa com consumidores, sua
equipe encontrou oito atributos considerados os mais importantes
para a aquisição desse tipo de serviço (ver Anexo 2 e 3 para mais
detalhes):

• Variedade de Conteúdo
• Velocidade de Lançamentos
• Conteúdos Exclusivos
• Estabilidade da Conexão
• Qualidade do Vídeo
• Facilidade de Uso
• Inteligência para direcionar conteúdo
• Preço

Em seguida, para que pudessem se aprofundar e trazer elementos
para a decisão do seu contratante, decidiram realizar uma pesquisa
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quantitativa para conhecer mais o consumidor de streaming brasi-
leiro. Nesta segunda etapa do trabalho de consultoria, foi definida
a importância relativa dos atributos identificados anteriormente
(Anexo 3), a disposição a pagar por cada um desses atributos (Anexo
4), bem como a caracterização sociodemográfica dos respondentes
(Anexo 5). Ainda, optaram por ter uma visão do mercado atual,
trazendo exemplos de reações de consumidores brasileiros de stre-
aming nas redes sociais (Anexo 6) e preços dos pacotes de serviços
(Anexo 7).

Resumidamente, identificaram que o atributo mais importante é a
qualidade do Vídeo. Desta forma, viram que esse elemento deve ser
tratado como essencial considerando a natureza digital desse tipo
de serviço e, também, o avanço tecnológico que já é visto até nas
mídias tradicionais nos dias de hoje.

Nesse sentido, é necessário considerar que a tecnologia buffer, que
permite que os espectadores assistam aos filmes e séries com alta
qualidade e sem a necessidade de download, exige que a banda
larga utilizada pelos usuários seja superior à taxa de transmissão do
vídeo, do contrário ocorrerão cortes na reprodução. Atualmente já
existe uma tecnologia que reduz esse problema, adaptando o ritmo
de transmissão à velocidade e à capacidade de processamento da
ligação de cada utilizador – essa tecnologia é denominada adaptive
streaming[10].

O atributo “Velocidade de Lançamentos” aparece em seguida, no
segundo lugar. Com o surgimento do hábito de fazer maratonas,
isto é, assistir vários episódios de séries e filmes de uma só vez,
cresce a necessidade de que o lançamento de conteúdos seja cada
vez mais rápidos. De fato, percebe-se que os consumidores desse
tipo de serviço esperam isso das empresas que escolheram (Anexo
5).

O terceiro atributo mais importante e aquele pelo qual os respon-
dentes estão dispostos a pagar a maior diferença (Anexo 4) foi
“Variedade de conteúdo”. É natural que esse atributo seja muito
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relevante, visto que essas plataformas precisam oferecer conteúdo
personalizado para públicos de diferentes gostos, idades, culturas
etc.

O quarto atributo mais importante foi “Conteúdos Exclusivos”.
Grande parte das plataformas de SVOD oferecem conteúdos ori-
ginais, criados por conta própria e que, por muitas vezes, são
recorde de audiência. Através da criação de conteúdos originais, as
empresas de SVOD conseguem entregar um conteúdo mais variado,
que agrade a públicos diversos, utilizando inclusive da inteligência
artificial de seus algoritmos para identificar potenciais fatores que
irão agradar os espectadores.

O quinto atributo em ordem de importância foi “Inteligência para
Direcionar Conteúdo”. A utilização de sistemas de recomendação
baseados em algoritmos inteligentes tem como uma das principais
utilidades o auxílio para que os usuários lidem com uma sobrecarga
de informações, possibilitando que conteúdos mais relevantes e
recomendações mais assertivas às preferências dos usuários sejam
vistos primeiro[11].

Finalmente, o “preço”, apesar de também ter se mostrado significa-
tivo, foi o menos importante entre todos os atributos. Isso pode ser
consequência do fato de que os preços cobrados em grande parte
das plataformas de SVOD são baixos quando comparados às outras
alternativas para o consumo de conteúdo audiovisual, como TV
por assinatura, cinemas ou aluguel e compra de filmes ou séries
individualmente, por exemplo.

Além disso, foi levada em conta também a influência de fatores
sociodemográficos na valoração desses atributos. Nesse sentido,
percebeu-se que o fator “gênero” não apresentou influência signifi-
cativa em nenhum dos atributos avaliados, ou seja, pertencer a um
gênero ou outro não parece fazer diferença na importância dada a
esses atributos.

Já o fator sociodemográfico “idade” apresentou significância para
a análise de três atributos: “estabilidade da conexão”, “facilidade
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de uso” e “preço”. Isso indica que, para pessoas de idade mais
avançada, esses atributos são especialmente importantes. Os dois
primeiros atributos estão ligados à natureza digital do serviço, e
pessoas idosas, por serem consideradas “imigrantes digitais”, ten-
dem a apresentar mais dificuldade com esses aspectos, de forma
que é importante evitar que mais barreiras estejam presentes. Já
a importância do atributo “Preço” pode ser explicada considerando
que esse tipo de plataforma não costuma ser prioridade para pessoas
de idade mais avançada, de forma que se o preço for alto, a
tendência é que optem por outra opção.

Por fim, no tocante ao fator sociodemográfico “renda”, dois atribu-
tos tiveram significância: estabilidade da conexão e variedade de
conteúdo. Isso indica que, à medida que a renda familiar aumenta,
esses atributos apresentam maior relevância. Esses dois atributos
são classificados como atributos de experiência, isto é, que são per-
cebidos ao longo do uso do serviço, e estão ligados à qualidade e à
satisfação das expectativas do cliente. Os consumidores das classes
A e B são tidos como conscientes de valor, isto é, preocupados com
a proporção entre preço e qualidade (MOWEN & MINOR, 1998).

Desafios para as empresas de streaming:
mudanças dinâmicas e necessidade de

inovação

Diante do entendimento do segmento de streaming e considerando
as peculiaridades do mercado brasileiro, Eduarda e sua equipe irão
apresentar sugestões de caminhos que a contratante deve seguir,
para assim serem implementadas estratégias de segmentação e
precificação que possam levar ao maior sucesso da plataforma no
Brasil.

Eduarda orientou seu time a buscar também um pouco mais de
informações que podem ser úteis para a construção das estratégias.
Eles fizeram então um comparativo entre os preços cobrados pelas
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principais concorrentes da empresa no país (Anexo 7). Com tudo
isso em mãos, Eduarda está preparando suas sugestões para levar
para uma conversa com o contratante.

Perguntas para Debate

1. Eduarda deveria considerar outros modelos de oferta do
serviço, isto é, incorporação da oferta de outros tipos de VOD,
além do SVOD?

2. Analise, comparativamente, três plataformas reais de SVOD
presentes no Brasil em relação aos três atributos mais valiosos
para os consumidores brasileiros. Qual delas se destaca na
comparação?

3. De que forma a nova empresa poderia se destacar na perso-
nalização do seu serviço de SVOD?

4. Analise a disposição a pagar por cada atributo (anexo 4) e
também com base nos preços praticados pelos streamings já
existentes no mercado (anexo 7), qual preço você sugeriria
para a contratante?

5. Coloque-se no lugar de Eduarda e, considerando os dados
sociodemográficos e as influências trazidas por eles identifi-
cadas pela pesquisa, indique quais estratégias de segmentação
a empresa deve adotar.

6. Analise os atributos que diferenciam as principais marcas de
streaming do mercado brasileiro. Em seguida, verifique se
há coerência entre a precificação adotada por elas com as
disposições a pagar por cada um dos atributos identificados
na pesquisa de mercado.
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Galeria

Figura 1 – Streaming no Brasil. Fonte: https://gkpb.com.br/66067/mercado-
streaming-brasil/.

Figura 2 – Consumidores e o streaming Fonte: Shutterstock
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Anexos

Anexo 1 - Classificações do serviço de vídeo sob demanda de acordo com a
forma de contratação

Anexo 2 - Atributos considerados importantes para os consumidores de servi-
ços de streaming de vídeo
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Anexo 3 - Ordem de importância dos atributos para os consumidores dos
serviços de streaming de vídeo pesquisados no Brasil

Anexo 4 - Disposição a pagar por cada atributo
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Anexo 5 – Caracterização sociodemográfica dos respondentes
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Anexo 6 - Comentários dos consumidores de vídeo streaming nas redes sociais
das empresas no Brasil (Netflix, à esquerda, e Prime Vídeo, à direita)

Anexo 7 – Comparação entre ofertas mais básicas e preços cobrados pelas
concorrentes do setor
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Corina Cervejas Especiais:
empreendedorismo,

pioneirismo e um olhar
estratégico para o futuro

Helena A. Costa e Lara Liz Freire

Resumo

A Corina Cervejas Especiais foi fundada em Brasília (DF) em 2013.
A origem da empresa foi marcada pela vontade de empreender três
jovens que eram produtores amadores de cerveja e viam no produto
uma perspectiva de mudarem suas atuações profissionais, passando
a investir em algo que realmente amavam fazer. Em poucos anos,
a Corina se tornou um nome conhecido no mercado local, cresceu,
diversificou seus produtos e pontos de venda, mudou sua operação
e passou por transformações de seu modelo de negócio original.
Para se adaptar às necessidades de mercado com o novo estágio
em que a empresa se encontra, os empresários se depararam com o
fato de que serão necessários ajustes na gestão de alguns aspectos
de gestão da Corina. Dessa forma, diante de novas oportunidades
que surgiram para os empreendedores, o caso aborda as seguintes
questões: Quais são os principais problemas de gestão que a Corina
enfrenta atualmente? Que rumos a Corina deve tomar de agora em
diante, considerando a crescente concorrência em seu mercado de
cervejas especiais? Como os empresários podem se preparar para o
futuro considerando a história, o propósito da empresa e sua visão
de futuro?
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___

Corina: uma cervejaria pioneira e
empreendida com propósito

Eduardo e Heitor, sócios gestores da Corina Cervejas Especiais,
receberam uma proposta para estabelecer seu negócio em um novo
formato e em um novo ponto na cidade de Brasília, ou seja, para
expandir dentro de um conceito de bar e gastronomia. Esse evento
fez com que eles se dessem conta da veloz expansão da empresa, e
a pensar sobre tudo aquilo que já viveram nestes 5 anos à frente
da Corina para poderem tomar uma decisão que guie o futuro da
empresa e seus próximos passos.

A Corina é fruto de um sonho de três jovens amigos, que estavam
envolvidos com a produção caseira e amadora de cervejas especiais.
A paixão deles eram as IPAS, cervejas encorpadas, com sabor
marcante e alto teor de lúpulo. Os três jovens produziam em casa,
testavam novas combinações que pudessem ser únicas, aliando
as melhores práticas das cervejas artesanais com sabores ainda
inéditos e pioneiros neste universo, tais como sabores regionais do
Cerrado.

Com o passar do tempo, esse hobby foi se fortalecendo e os
amigos então tiveram a ideia de empreender, e assim, futuramente,
poderem trocar suas atuações como servidores públicos para um
novo desafio profissional ligado à sua própria empresa de cervejas
especiais. Desde o começo, aquilo que viria a se transformar na
Corina foi marcado por princípios e satisfação com o trabalho em
que estavam se envolvendo. Eles almejavam um negócio rentável
em que seria possível atuar de acordo com os propósitos que os
movia: paixão pela cerveja diferenciada, autonomia, criatividade,
e, sobretudo, que sua empresa pudesse expressar compromissos
sociais por meio de relacionamentos com outros negócios locais, e
com a própria cidade e seus moradores. A propósito, a ligação deles
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com o negócio era tão afetiva, que o nome foi dado em homenagem
à avó de Eduardo, Dona Corina.

Eduardo e Heitor desde o início estiveram a frente do negócio,
da operação até sua estratégia, idealizando e viabilizando o que
planejavam para a Corina. Eles foram apoiados por um terceiro
sócio com papel de investidor, de proposição de novos produtos
e de acompanhamento de tendências. Eduardo tinha formação em
relações internacionais e experiência como gestor de projetos de
apoio ao desenvolvimento de pequenas empresas e havia ocupado
cargos de destaque no governo federal, o que deixou para cuidar
do sonho de ver a Corina crescer. Juntos, os sócios com compe-
tências importantes para o negócio, conceberam a Corina para ser
uma empresa que os conduziria rumo a uma realização pessoal e
profissional.

Como cervejeiros caseiros amadores, que sonhavam viver desta ati-
vidade, iniciaram a prospecção do mercado, passaram a frequentar
eventos específicos do setor e na Oktoberfest em Blumenal, lá foram
inspirados por uma cervejaria itinerante, que viria a ser modelo
para o primeiro modelo de negócio da Corina.

Então, iniciaram uma produção artesanal, comercializando em
pequena escala de modo itinerante em um beer truck, uma Kombi
adaptada para a venda dos rótulos em eventos locais. A ideia deste
modelo de negócio também estava ligada à efervescência dos food
trucks no ano de 2013 no Brasil e também em Brasília. A ideia inicial
planejada era de levar o truck para a frente de festas noturnas, o que
não se provou uma boa ideia após pouco testes. Eles perceberam que
seu público não estava nestas festas. Afinal, procuravam um público
disposto a gastar mais e degustar cervejas diferenciadas, e que não
priorizaria a quantidade em detrimento da qualidade. Entenderam
então que seu público-alvo estava mais relacionado a famílias que
frequentavam os muitos eventos diurnos em espaços públicos na
capital federal, o que passou a funcionar melhor para os resultados
da Corina. Daí surgiu um aspecto que passou a se constituir como
o estilo de tomada de decisão da empresa: desenhar um modelo,
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colocá-lo em teste, remodelar sem medo de arriscar.

Com a expansão do negócio, os sócios decidiram criar sua própria
marca de cervejas artesanais e para isso adotaram o “modelo
cigano”, em que eles criavam a receita, testavam e enviam para
a produção de uma cervejaria terceirizada localizada em Goiânia
(GO). Devido à produção mínima da empresa contratada ser de
2.500 litros, foi necessário mudar o negócio para venda direta e
para isso decidiu-se alugar um galpão de 500 m² que foi transfor-
mado em uma cervejaria. Localizado no Setor de Oficinas Norte, a
cervejaria chamada de Curral da Corina foca na distribuição das
cervejas próprias, mas também inclui algumas de diversas marcas,
privilegiando outras de produção local. O galpão (Anexo 1) oferece
lazer, alimentação (por meio de empresa parceira), entretenimento
e também pode ser alugado para eventos, um novo desdobramento
que surpreendeu os empresários.

Agora após 5 anos de existência da marca, o mercado de cervejas
especiais se torna muito mais competitivo na capital e os empreen-
dedores precisam encontrar a melhor forma de se preparar para o
futuro.

No ano de abertura da Corina, o número de cervejarias artesa-
nais independentes no Brasil era menor que 200. Esse mercado
vem mudando rapidamente, crescendo ano a ano. Elas passaram
de menos de 100 empresas em 2009 para, em 2018, alcançarem
número superior a 800 cervejarias artesanais no Brasil em operação,
segundo dados do Ministério da Agricultura (Anexo 2). Isso revela
que o cenário é dinâmico e pode contar com um aumento ainda
maior já que, de acordo com o Sebrae (2017), o investimento inicial
aproximado em maquinário para uma microcervejaria que, pode
chegar a produzir mais de 5 mil litros a cada mês, tem um valor
médio de R$ 193 mil, o que pode representar um empreendimento
de alta atratividade para novos competidores.
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Corina e aspectos atuais da gestão do
negócio

Para compreender a Corina e o modo como seu negócio opera
atualmente, deve-se entender seus produtos e aspectos de sua
produção e distribuição, seus pontos de venda, sua comunicação,
seu posicionamento, assim como seus clientes, concorrentes, a
precificação, perfil da equipe e divisão do trabalho, bem como
aspectos ligados à inovação na empresa.

Produtos da Corina

A empresa possui seis sabores de cerveja que contemplam os tipos
Pale Ale e Ipa com misturas de frutas tradicionais do Brasil, um
dos seus principais diferenciais e assinaturas no mundo da cerveja
artesanal brasileira. No seu catálogo, por exemplo, constam rótulos
como a Fiapo, uma IPA de manga, e Madura, Viscosa e Bichada
que juntas formam a Trilogia Somos Todos Goiaba (Anexo 3). O
carro chefe da empresa é a Fiapo. Além dela, destacam-se a Livre,
Leve e Solta, uma pilsen mais leve. Existe também a cerveja Conic,
que valoriza os aspectos dos centros de lazer da cidade de Brasília.
Essas cervejas são vendidas engarrafadas e em forma de chopp, um
diferencial do produto Corina que permite que ele seja mais fresco
e com sabor mais pronunciado. As garrafas da Corina são de 600ml
e podem ser compradas separadamente ou em caixas para presente
com duas unidades. No Galpão é possível comprar o chopp em
copos de diferentes tamanhos (300 ml ou 500ml) e jarras (1litro).

Um produto diferenciado que a Corina disponibiliza é o growler
(Anexo 4). Esse é um recipiente retornável que o cliente adquire e
que pode ser reabastecido com o chopp que ele desejar, utilizando
uma tecnologia que permite este envase na hora e que a Corina
disponibiliza. O recipiente pode ser adquirido e tem formatos dife-
rentes (PET ou vidro), e tem o intuito de promover sustentabilidade,
além da fidelidade do cliente, pois com essa estratégia a tendência
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à reincidência dos clientes aumenta, pois há um fluxo de clientes
que frequentam o Galpão para reabastecer seus growlers.

Além de seus produtos próprios, a Corina comercializa outras cerve-
jas especiais no Galpão, especialmente de cervejariais artesanais lo-
cais, consideradas parceiras, além de bebidas não-alcoólicas, drinks
e vinhos. Ademais, vende souvenirs tais como copos e camisetas
que trazem a marca da Corina (Anexo 5).

Atualmente, não se pode pensar na Corina falando apenas de
produtos. Fica claro que com o Galpão, a empresa passou a ser
uma prestadora de serviços ligada a entretenimento, cultura e
gastronomia. O seu funcionamento é de sexta a domingo. A de-
manda por reservas do espaço para eventos privativos também
tem se configurado como uma nova possível fonte de receita ainda
inexplorada pela empresa. Alguns clientes tem procurado os sócios
para que possam realizar eventos próprios, até mesmo casamentos,
em dias que o Galpão está fechado para o público geral.

Comunicação, marca e posicionamento de mercado:

A marca Corina é um dos atributos mais explorados e fortalecidos
pela empresa. É possível observar isso nos diversos meios de comu-
nicação com cliente e também no produto. Cada rótulo tem uma
arte exclusiva, que tem como objetivo manter uma conexão de cada
cerveja e sua composição com os elementos visuais, de forma que
atraia a atenção dos possíveis consumidores desde a embalagem.

Ainda, a marca remete a uma vaca, com peças promocionais irre-
verentes que fazem uso do senso de humor e da descontração que
a marca busca representar (Anexo 6). Eles buscam em seu slogan
(“Quem não guenta bebe milho”), esclarecer a composição de sua
cerveja e deixar claro sua diferenciação das cervejas produzidas em
larga escala no mercado nacional, tidas como cervejas mais baratas,
de menor qualidade e que incluem ingredientes como milho em sua
composição. As peças promocionais são criadas por uma agência de
publicidade, o que responde por um alto custo fixo para a empresa



Corina Cervejas Especiais: empreendedorismo, pioneirismo e um olhar estratégico
para o futuro 92

atualmente.

Uma característica presente no posicionamento da empresa é a
valorização da cultura brasileira e brasiliense, e está refletida na
comunicação. A cerveja artesanal produzida pela Corina busca
enaltecer o caráter regional através da utilização de sabores típicos
do cerrado, como a manga e a goiaba. Ainda quanto a seu posicio-
namento, a Corina oferece um produto diferenciado, de alto valor
agregado, que atende aos requisitos de degustadores de cervejas
especiais que buscam novidades e originalidade. Para acompanhar
essa estratégia, a Corina se utiliza de uma comunicação bastante
peculiar em que traz o “abrasileiramento” dos nomes, como por
exemplo “Indian Pale Ale” em “India Pêiu Êiu” e utiliza um voca-
bulário muito próprio. Ainda, os termos utilizados na comunicação
e os nomes dos produtos estão ligados com gírias ou aspectos da
cidade.

De acordo com os empresários, a melhor forma de divulgação e
contato com potenciais clientes é nas redes sociais, especialmente o
Instagram, rede na qual a Corina conta com mais de 18.000 seguido-
res atualmente. As postagens tendem a trazer a vaca, sua mascote,
e evidenciar a programação do Galpão, que funciona de sexta a
domingo como ponto de entretenimento. Essas postagens tendem a
enfatizar mais um estilo de vida do que propriamente o produto,
atrelando à experiência no galpão. Além disso, o galpão possui
ambiente convidativo para tanto para o público jovem quanto para
o público familiar. A empresa sempre busca essa identidade em sua
atuação, de forma que os clientes visitem o estabelecimento com
sua família e saiam satisfeitos com o local.

Concorrência local

O mercado das cervejarias artesanais em Brasília tem mudado
expressivamente, trazendo novos concorrentes para a Corina, entre
os quais a Criolina e a Hop Capital como concorrência local.

A Hop Capital é um empreendimento que também oferece um
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espaço para entretenimento e um bar, além de cervejas de rótulo
próprio. Assim como a Corina a empresa também tem uma ligação
com a culta local, isso é evidenciado pelo seu slogan ‘criada como
Brasília, sem se submeter a rigidez de padrões e estilos convenci-
onais’. A empresa tem seu foco dedicado a cervejas modernas e
contemporâneas, além disso tem o objetivo de ser referência na
cervejaria artesanal. Também a Criolina liga-se a entretenimento,
com seu slogan ‘Música, Cerveja y otras cocitas mas’. O local
também oferece um espaço de entretenimento, situado no Setor de
Oficinas Sul, porém mais focado no lazer noturno e as cervejas são
todas engarrafadas, não chopps.

Regionalmente, a Colombina é um concorrente representativoDi-
ferente das demais, é uma fábrica de cervejas goiana, não possui
um espaço para entretenimento, porém possui um apelo cultural
local muito forte assim como a Corina, seu slogan é ‘Orgulho de ser
goiana’. Mesmo enfrentando essas empresas, a Corina ainda conta
com diferenciais que funcionam como atrativos aos consumidores
e ajudam a manter sua posição no mercado.

Pontos de venda

Com faturamento mensal de 150 mil reais a Corina possui quarto
meios de venda: aluguel de barris de choppe artesanal, venda de
rótulos próprios em pontos de venda, o beer truck e também o
galpão que atualmente é seu maior canal de venda direta.

Precificação

A Corina utiliza como método de precificação o Markup, que per-
mite o controle do preço de venda a partir de um indicador/índice
que é aplicado sobre o custo do produto. E pra isso se leva em
consideração o custo de produção, custos dos insumos, embala-
gem, logística, entre outros aspectos financeiros. A empresa tem
markups distintos para cada segmento de negócio. O markup para
distribuição é de 1,45% e 2,0% no galpão, então, por exemplo, se lhe
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custou R$10,00 a Corina vende a R$15,00. Uma cerveja Fiapo, chega
para distribuição por volta R$14,00 reais, já no galpão ela custa de
R$25,00 a R$30,00. Em uma grande atacadista da cidade, a cerveja
Fiapo é vendida por preços mais baixos, que variam entre de R$24 a
R$27, revelando uma das estratégias de mercado da empresa. Dessa
forma, a margem de contribuição (bruta) varia, portanto, de 30% a
50% para bancar outras despesas administrativas, tributárias e de
venda.

Inovação

Uma das metas de inovação da empresa é lançar duas novas
cervejas por ano, uma para distribuição externa, e outra para a
comercialização dentro do galpão. Além disso, existe a intenção de
realizar o acréscimo da opção de comercialização em lata. Como
a cerveja artesanal em garrafa não é pasteurizada, a latinha entra
como oportunidade não só de inovação mas também segurança
para a empresa porque permite um transporte mais seguro. Outras
novidades serão as novas embalagens dos produtos Corina, que
serão revistas em breve.

Outro ponto que diz respeito à inovação na empresa são as pes-
quisas realizadas para as criações de novas cervejas. Existe um
funcionário responsável por elas, sempre atento às tendências e
a qualidade da cerveja fabricada. Ele realiza testes com barris de
50 e 100 litros antes de finalizarem a receita e então, mandarem
para a fábrica terceirizada poder produzir em lote. Isso possibilita
que façam uma produção teste de produto em pequena escala, que
levem para que os clientes experimentem e opinem, antes de iniciar
a produção em si.

Além disso, a empresa promove um evento para os cervejeiros
caseiros chamado Desafio Corina Cervejeiros Caseiros. Esse projeto
tem o objetivo de disseminar a cultura cervejeira local, divulgar
novos talentos entre os cervejeiros e dar visibilidade a sommeliers
(profissional que cuida da carta de bebidas de restaurantes e bares)
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da cidade. O concurso tem foco em cervejeiros não profissionais e
possibilita que os participantes apresentem suas criações ao público
e a especialistas que julgam quem deve avançar até a final. Quem
vence tem a chance de lançar uma cerveja em conjunto com a
Corina.

Produção e distribuição logística:

Na Corina a distribuição e logística que é um processo bem orga-
nizado e estruturado dentro do empreendimento. A Corina é res-
ponsável pelo envio das receitas e demandas para a fábrica cigana,
uma empresa especializada, situada em Goiás e visitada pelo menos
duas vezes ao mês pelos sócios da Corina para acompanhamento e
ajustes da produção.

O funcionamento se dá por uma rotina semanal organizada por pe-
didos e entregas. Na segunda-feira os barris em estoque são pesados
para saber o quanto foi consumido, até terça-feira são recebidos da
distribuidora, denominada pulso, os pedidos dos pontos de vendas,
para que até quarta-feira sejam enviados para a fábrica tanto os
pedidos da distribuidora como as demandas do galpão da empresa
e demais eventos. Na quinta-feira, ocorre o recebimento do produto,
então são destinadas as quantidades para cada setor que demandou,
por fim, na sexta-feira, a distribuidora faz a coleta do estoque,
que será armazenado finalizando o processo de abastecimento da
Corina.

O estoque total está dividido entre o que fica na câmara fria da
fábrica, o que fica na distribuidora e do galpão da Corina, sendo
somente o último de gestão da Corina. Para manter sobre controle o
estoque do galpão, ao chegar dos fornecedores, cada barril fechado é
pesado, codificado e lançado seus dados no sistema. Mais que isso, o
estoque é analisado através do CMV (custo de mercadoria vendido),
sendo esse o indicador fundamental para eles e que é calculado toda
semana. O CMV da Corina é de 43%, isso é considerado alto se
comparado a outras empresa do ramo alimentício, que geralmente
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possuem esse índice com valores em torno de 35%.

Toda segunda feira, após as vendas do final de semana, cada um
dos barris abertos é pesado e seu novo peso é lançado em uma
planilha, e lá, contabilizada a variação efetiva que houve de volume
devido às vendas. Esse procedimento é bastante desgastante e toma
algumas horas de um dos sócios. A distribuição para os demais
pontos de venda é feita por meio da Pulse, uma distribuidora situada
em Brasília e que tem uma câmara fria própria que possibilita que
as cervejas em barris sejam estocadas e distribuídas.

Equipe e divisão do trabalho

Os sócios dividem o trabalho, além disso eles contam com uma
equipe de apoio muito enxuta e que sofreu cortes ao longo de
2018. Atualmente são 5 pessoas, o que acabou por concentrar mais
demandas de trabalho sobre os dois sócios gestores.

Analisando as notas dadas à Corina, 4,9 de 5 em suas redes sociais
(Google e Facebook). pode-se concluir que, apesar de ter uma
equipe muito enxuta e trabalhar com freelancers, o atendimento
é muito bem avaliado.

Analisando a história da Corina para
subsidiar um olhar estratégico para o

futuro

Os sócios retomaram todo esse caminho que já percorreram, perce-
beram erros e acertos, e quantas decisões ainda existem para serem
tomadas. No entanto, eles estão muito atarefados com as questões
do dia a dia e não conseguem implementar todas as melhorias que
imaginam para que a empresa siga prosperando. Ficou claro para
eles que a Corina já passou por diversas fases em sua vida, que
podem ser resumidas em quatro principais:



Corina Cervejas Especiais: empreendedorismo, pioneirismo e um olhar estratégico
para o futuro 97

1. Itinerante: com o truck, a empresa surge com a mentalidade de
startup, permitia testes diários, flexibilidade de pontos e produção
caseira em escala pequena;

2. Industrial: a produção passa de caseira a industrial e ganha escala,
se profissionaliza em termos imagem, produção e distribuição;

3. Serviços e diversão: com a ida para o Galpão, a Corina expande e
assimila uma característica de serviços, entretenimento, comunica-
ção de um estilo de vida e convívio mais próximo com seus clientes.
Foram agregados novos produtos, serviço parceiro de alimentação,
demandas por eventos e programação cultural;

4. Experiências gastronômicas: essa é a fase que a Corina está inici-
ando, com necessidade de olhar para o futuro e desenhar essa visão
que compreende que é mais do que uma fornecedora de cerveja, que
é uma empresa que lida com a experiência gastronômica do cliente
de modo mais completo.

Eduardo, o sócio responsável atualmente por questões
de planejamento, reflete que muitos são os caminhos
possíveis para estabelecer-se dentro desta nova visão,
para a qual já há necessidade de maior planejamento.
Enquanto experimentam a nova cerveja que está em
fase de testes, ele pensa: a empresa cresceu e qual seria
um bom caminho agora? Seria abrir um gastrobar?
Seria fortalecer as parcerias com restaurantes da cidade?
Seria por meio de outros mecanismos de aumentar a
proximidade com seus clientes? Seria então boa ideia
aceitar aquela proposta de um novo ponto na cidade?
Era preciso decidir um rumo para a Corina, dentro de
seus propósitos de criação, mesmo que ela já tenha ido
mais longe do que eles sonhavam.
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Perguntas para Debate

1. Quais são os três principais diferenciais da Corina que permitiram
que a empresa se estabelecesse no mercado de cervejas de Brasília?

2. Quais são os três principais desafios que a gestão da Corina
enfrenta atualmente?

3. Que rumos a Corina deve tomar de agora em diante, consi-
derando a crescente concorrência em seu mercado de cervejas
especiais?

4. Como os empresários podem se preparar para o futuro conside-
rando a história, o propósito da empresa e sua visão de futuro?

5. Analise os prós e contras de abrir um novo ponto próprio na
cidade.

Anexos

Anexo 1
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O Galpão da Corina. Fonte: http://corina.com.br

___

Anexo 2
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Total de cervejarias artesanais no ano no Brasil. Fonte: Estudo do
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2018).

___

Anexo 3

Rótulos da Corina

___

Anexo 4
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Growler

___

Anexo 5

___

Anexo 6
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Reciclix: reciclagem e
produção de embalagens
plásticas no contexto da

economia circular

Pedro Guerra Benedetti, Helena A.
Costa e Patrícia Guarnieri

Resumo

Este caso de ensino aborda o processo de tomada de decisão estraté-
gico e gerencial da Reciclix, uma indústria de reciclagem de plástico
que tem os sacos de lixo como principal produto. A discussão é
relevante por retratar o contexto de uma empresa pequena, com
suas características e limitações, que precisa se posicionar diante de
tendências globais. O caso destaca o cenário atual da empresa, com
informações importantes como o processo de produção, mercado,
concorrentes dentre outras informações. Além disso, ele contempla
a importância da sustentabilidade dentro da visão do negócio,
assim como a discussão contemporânea acerca da circularidade na
economia.
Palavras chave: Reciclagem, cadeia de insumos, economia circular,
plástico, produção & logística.
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Abstract

This teaching case addresses the strategic and managerial decision-
making process at Reciclix, a plastic recycling industry which focus
on garbage bags as its main product. The discussion is relevant
because it portrays the context of a small company, with its charac-
teristics and limitations, which needs to position itself in the face of
global trends. The case highlights the company’s current scenario,
with important information such as the production process, market,
competitors, among other information. In addition, it presents the
importance of sustainability within the business vision, as well as
the contemporary discussion about circularity in the economy.
Keywords: Recycling, supply chain, circular economy, plastic;
production & logistics.

Contextualização

A Reciclix, antiga AP Plásticos, é uma empresa com mais de 13 anos
de história no Distrito Federal - DF, sendo uma das pioneiras no
segmento de reciclagem de plástico, e produção de sacos de lixo. Sua
operação foi iniciada entre 2007 e 2008, com a compra de matéria
prima de fornecedores e produção de sacos de lixo plásticos, modelo
mantido até 2021.

A empresa, dentre idas e vindas na sua história, atuou com diferen-
tes produtos. Atualmente, trabalha apenas com a comercialização
de embalagens plásticas, destacando-se como seu carro-chefe os
sacos de lixo (Figura 1). Eles são produzidos com PEBD (Polietileno
de Baixa Densidade), um material plástico flexível, fácil de dobrar
e leve. Esse plástico é classificado com o número 4 na escala de
1 a 7 que identifica a possibilidade de sua reciclagem (sendo 1 o
mais reciclável e circular, e 7 o menos reciclável)1. Os produtos
se diferenciam por cores, volumes e destinações variadas, sendo
entregues de forma personalizada, como o cliente demandar.
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Há especificações para a produção dos sacos de lixo, nos padrões
ABNT de cubagem2 e, também, na customização por demanda.
A empresa segue esses processos estritamente, apesar de muitos
clientes reclamarem que gostariam de especificações diferentes,
com espessura menor e boca de abertura dos sacos maior, por
exemplo.

Atualmente, os sócios têm buscado alternativas para aumentar
sua fatia no mercado de reciclagem, além de aumentar sua ren-
tabilidade. Recentemente, a empresa adquiriu o maquinário de
recuperação do plástico, composto por unidades de lavação, ex-
trusão e recuperação, possibilitando que a Reciclix pudesse adqui-
rir resíduos plásticos de cooperativas de materiais recicláveis ou
empresas que realizam a separação do material. Essa lógica tanto
ajuda a reduzir alguns custos de compra de insumos e expandir
o modelo de produção da fábrica (com mais pessoal e produção),
quanto possibilita um novo posicionamento acerca de questões
ambientais. Na medida em que avança no reaproveitamento do
plástico, a indústria se posiciona como uma aliada no reuso do
plástico já disponível, utilizando resinas plásticas que já tenham
passado previamente pelo processo de recuperação ou extrusão.

Esse passo da Reciclix permite que ela expanda sua atuação so-
bre a questão da poluição plástica, que é urgente e consiste em
um problema global crescente em virtude dos danos ambientais
que gera, sobretudo em ecossistemas marinhos. Anualmente, são
lançadas cerca de oito toneladas de plásticos no mar no mundo
(World Wide Fund for Nature - WWF, 2019), dos quais a maior parte
é composta por utensílios de uso único – como sacolas, tampas,
canudos, garrafas, copos, embalagens, talheres e descartáveis em
geral (United Nations Environment Programme - UNEP, 2018a).

De todo o lixo gerado globalmente, 12% são representados por
plásticos, de acordo com o Banco Mundial (World Bank, 2008). Ao
lado disso, a produção mundial de plásticos é crescente e alcançou
396 milhões de toneladas em 2019, o que totaliza cerca de 53
quilos/ano por habitante do planeta (WWF, 2019). Do total de 9
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bilhões de toneladas de plástico produzido no mundo até hoje,
apenas 9% é reciclado (UNEP, 2018b). Além disso, ressalta-se que
a maior parte dos plásticos empregados em embalagens e produtos
em geral provém do petróleo, que é um recurso não-renovável.
Por essas razões, a questão da redução do emprego do plástico
em embalagens e produtos em geral e de sua reutilização, dentro
de uma lógica circular, são aspectos cruciais para enfrentar essa
problemática.

No cenário global, empresas têm sido chamadas a contribuir para
a mitigação e enfrentamento do problema, por meio de acordos e
protocolos como o Compromisso Global da Nova Economia para os
Plásticos (NPEC), liderando pela Fundação Ellen MacArthur (2019)
(Figura 2).

A Comunidade Europeia tem liderado as iniciativas para a transição
para a economia circular e se propôs a abolir o plástico de uso
único e não reciclável até 2030, com base no Green Deal (European
Comission, 2021)3. Também há um apelo para que se implementem
inovações e facilitação de acesso a produtos que utilizam matérias-
primas recicladas, que se comprometam com a visão circular da
economia e com uma Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (UNEP,
2018c). Essa perspectiva afasta o pensamento de ‘descarte’ para
‘gerenciamento’ e de ‘resíduos’ para ‘recursos’. É estimulada uma
nova forma de enxergar a economia de forma circular. Dentro
desta lógica, parte-se da integração desde a cadeia de suprimentos
e aquisição de matérias primas até o descarte final com desperdício
mínimo, passando por ações no design dos produtos, no fluxo
logístico, na reparação de produtos que possam ser reaproveitados e
na regeneração de sistemas naturais (Reike, Vermeulen & Witjesb,
2017). Ou seja, a economia circular não prevê resíduo zero, e sim
“rejeito zero”, o que pressupõe que tudo pode ser reutilizado ou
reciclado no final do processo se tornando um novo produto. O
ciclo de vida de um bem ou serviço, representado pelos estágios do
processo de produção e comercialização, desde a extração das maté-
rias primas até a disposição final dos resíduos, também é conhecido
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pela expressão ‘do berço ao túmulo’, a economia circular é adepta
do conceito de McDonough e Braungart (2002) que propuseram o
“cradle to cradle’, que significa ‘do berço ao berço’, incluindo os
resíduos novamente no ciclo produtivo.

A Reciclix, mesmo sendo uma pequena empresa com atuação local
no mercado de Brasília e do Distrito Federal, avançou como ator no
enfrentamento a esse problema quando decidiu reciclar o plástico
e oferecer sacos de lixo que sejam não apenas recicláveis, mas reci-
clados. Porém, a empresa necessita estar alerta para que, ao mesmo
tempo em que existe um estímulo para soluções mais circulares
para o plástico, que é central para seu negócio. Assim, seus gestores
se deparam com uma situação que pode ser controversa em longo
prazo e que merece atenção.

Em 2021, a Reciclix iniciou o ano com cerca de 12 colaboradores,
sendo que a fábrica é dividida em suas tarefas administrativas e
suas funções de produção. Aproximadamente 82% do pessoal (9
pessoas) estão alocados na produção, operando máquinas e fazendo
o controle de qualidade do material. O pessoal do administrativo,
hoje é responsável por todo registro de informações, financeiro e
atendimento ao cliente.

A empresa apresenta algumas limitações internas para sua expan-
são. Entre elas, vale mencionar que ainda não possui nenhuma
estratégia de mercado consolidada. Não conta com ninguém res-
ponsável pelo comercial, além de depender muito de indicação e de
alguns clientes principais. Portanto, o marketing é basicamente de-
finido pelo modelo de indicação, sem qualquer modelo de captação
ativa, ou estratégia em redes sociais, incluindo e-mail marketing,
um site, estratégias no Google, ou em redes sociais. Além disso, não
possui equipe voltada para atuação comercial, tendo recentemente
efetivado uma pessoa no quadro de funcionários com experiência
em telemarketing e venda passiva, que guiará o processo comercial
dentro da fábrica.

Em relação a seu principal produto, a margem de lucro média por
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saco de lixo vendido é de cerca de R$ 10% a 15%. O saco de lixo
possui uma diversificação de preços, levando em conta seu tipo,
que pode variar entre R$ 5,00 (pacote de 100 sacos com resistência
menor e padronizados na cor preta) e R$ 18,00 (pacote de 100 sacos
com resistência maior e com cores diversas).

Um dos diferenciais da Reciclix é ofertar ao mercado um saco de
lixo reciclado, que tende a atrair uma parcela do mercado preo-
cupada com questões ambientais, e que sobretudo, tende a custar
ainda menos que sacos de lixo fabricados com base em matéria-
prima virgem para o consumidor final. Esse conjunto de aspectos
revelam uma vantagem de investir neste mercado. Apesar disso,
caso o processo não seja realizado adequadamente, há possibilidade
dos sacos de lixo reciclados possuírem uma qualidade inferior aos
produtos novos.

Dentre os seus principais custos, destacam-se o consumo de energia,
que compõe cerca de 35% das despesas totais realizadas em um
mês, e a despesa com pessoal, que representa cerca de 35% dos
custos. Além disso, o maquinário adquirido pela empresa já é bem
antigo, portanto, pouco eficiente e exige altos custos de manutenção
e trocas de peça, que acabam incorrendo em custos imprevistos
durante o ano.

A empresa conseguiria produzir em média 20 toneladas de saco de
lixo por mês, mas atualmente não possui demanda para tal produ-
ção. Isso impacta em que se atenha a rodar a operação em um turno
diurno apenas. Assim os gestores esbarram com a questão de uma
capacidade produtiva instalada que ainda não encontra entrada
no mercado, gerando ociosidade produtiva e, consequentemente
custos.
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Processo produtivo da Reciclix: da
matéria-prima ao saco de lixo

As especificações do saco lixo são definidos na etapa de plane-
jamento, após a confirmação do orçamento por parte do cliente.
Após isso, o saco de lixo é produzido em diversas etapas. Abaixo
é possível compreender um pouco melhor o processo de reciclagem
e produção de filmes (que se tornarão os sacos de lixo) para venda:

Apesar da Reciclix trabalhar apenas com a venda de sacos de lixo,
uma possibilidade é a venda do insumo grão (pellets de plástico),
que é a saída do processo de recuperação citado no diagrama
acima. Este material pode ser utilizado por diversas indústrias para
a produção de variados produtos, como o próprio saco de lixo,
mangueiras, cadeiras plásticas, dentre outros.

Ao final de 2020, o mercado para esse produto acabou crescendo
expressivamente, de acordo com os sócios da Reciclix, possibili-
tando um aumento de margem de lucro, além do aumento de
demanda que cobrirá o potencial de produção da fábrica. Além
disso, seria possível destinar parte da energia despendida com a
produção do filme, somente para a produção de grão, podendo
ser realizada a venda de parte do maquinário, para financiar a
aquisição e modernização de maquinário nesse setor.

Além disso, os gestores analisam a possibilidade de diversificação
de portfólio, para a produção de outros produtos, que não somente
o saco de lixo. O gerente da fábrica, Genivaldo, tem refletido sobre a
possiblidade de expandir para a produção de outros produtos como
mangueiras de plástico, que tiveram um aumento de demanda, pelo
aumento de produção agropecuária em 2020 (com o aumento do
dólar), dentre outros produtos. Ainda, por se tratar de uma marca
que tem como intuito atuar em diversas frentes de reciclagem,
considera como outra possibilidade a de começar a expandir para
atuação em reciclagem de outros materiais como vidro e papel, por
exemplo.
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Genivaldo se preocupa com o fato de que a Reciclix possui uma
concentração ao redor de oito clientes, responsáveis por 70% do
faturamento da empresa. Outros 200 clientes correspondem aos
outros 30% faturados pela empresa. Os maiores clientes são empresa
distribuidoras, que compram o produto diretamente de fábrica,
para revenda em atacados, ou diretamente para empresas como
escolas, hospitais, dentre outros. A empresa também vende para
pessoas físicas e lojas menores, que compram para revenda, em
estabelecimentos, ou mesmo na rua, como é o caso dos vendedores
de sinal, que correspondem a uma expressiva clientela da fábrica.

O insumo chave para o processo de produção da fábrica é o PEBD
(Polietileno de Baixa Densidade), distribuído por cooperativas e
empresas especializadas na separação do material. Hoje a Reciclix
precisa comprar insumo de fora de Brasília, pois a cidade não
atende a demanda. Um dos fatores específicos da realidade local
é a existência de uma atravessadora que compra o plástico das
cooperativas da região, levando ao problema de falta de insumo.
Além disso, o material precisa estar bem separado, caso o contrário,
o maquinário acaba se desgastando, com materiais que não o
plástico em si. Um exemplo disso é que quando metal é jogado no
processo de lavagem, o maquinário pode acabar superaquecendo e
quebrando.

Com poucas opções, e com um volume de compra baixo, a Re-
ciclix tem pouco poder de barganha, quando comparado a gran-
des indústrias de São Paulo, ou às regiões do Sul, tornando-a
refém do preço estabelecido pelo fornecedor. Essas localidades
vivenciam uma situação distinta, já que as indústrias tendem a
comprar diretamente das cooperativas da região, reduzindo custos
com transporte, que são os mais elevados no processo logístico.
Com reajustes recorrentes, e recentes, isso se tornou um problema
relevante percebido pelos gestores.
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Omercado da Reciclix: trabalhar hoje com
olhar no futuro

Em Brasília, há alguns competidores diretos da empresa. Na visão
dos gestores da empresa, todos possuem um processo de controle de
qualidade inferior ao praticado pela Reciclix, além de possuírem um
preço de atuação mais competitivo. Geograficamente, estão bem
distantes da Reciclix, o que acaba abrindo possibilidade de explorar
melhor a região em que a fábrica está situada. No entanto, todas elas
possuem uma produção maior, maquinário mais eficiente e novo, e
uma cartela de clientes mais consolidada.

O mercado de reciclagem tem ganhado força nos últimos anos,
principalmente em países desenvolvidos. Dados mostram que o
mercado de reciclagem hoje já movimenta no mundo algo em
torno de 400 milhões de dólares no mundo todo, e pode alavancar
mais ainda, segundo a Organização das Nações Unidas - ONU
(2020). Além disso, a produção de lixo aumentou no Brasil, abrindo
uma possibilidade de mercado para a Reciclix e outros negócios
interessados em investir na reciclagem.

Principalmente após a pandemia, os resíduos plásticos e embala-
gens tem aumentado consideravelmente, sobretudo em razão do
crescimento das entregas de alimentos por deliveries e do aumento
do uso de itens descartáveis como máscaras, luvas e etc. Para Mara
Gama, “2020 foi o ano em que abraçamos o plástico”4. Na cidade
de São Paulo, por exemplo, o volume de plásticos descartáveis da
coleta seletiva subiu 35% durante o período de isolamento social,
de acordo com Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(PNUMA). Chamada “Delivre de Plástico”, a campanha iniciada em
2021, teve como foco que as maiores empresas de entrega que atuam
no Brasil (Ifood e Uber Eats) parem de utilizar embalagens plásticas
descartáveis (Figura 3).

No Brasil, a questão dos resíduos, incluindo o plástico, em termos
de políticas públicas federais, é abarcada pela a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/10), que prevê a prevenção
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e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática
de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos
para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos
resíduos sólidos, além da destinação ambientalmente adequada dos
rejeitos.

Essa lei, que demorou 20 anos para ser sancionada no Congresso
Nacional, é um marco para o setor de reciclagem de embalagens
em geral, principalmente o plástico. Ela institui a responsabilidade
compartilhada dos geradores de resíduos: dos fabricantes, importa-
dores, distribuidores, comerciantes, cidadãos e titulares de serviços
de manejo dos resíduos sólidos urbanos na logística reversa dos
resíduos e embalagens pós-consumo. Institui ainda metas impor-
tantes que irão contribuir para a eliminação dos lixões e estabelece
instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual, mi-
crorregional, intermunicipal, metropolitano e municipal; e impõe
que empreendimentos elaborem seus Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos.

No caso específico do plástico, este é abrangido no Acordo Setorial
para Implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens
em Geral, assinado em 25/11/2015, com o propósito de garantir
a destinação final ambientalmente adequada das embalagens em
geral, que podem ser compostas de papel e papelão, plástico, alumí-
nio, aço, vidro, ou ainda pela combinação destes materiais, como
as embalagens cartonadas longa vida, por exemplo (que são uma
combinação de plástico, alumínio e papel) (Sistema Nacional de
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - SINIR, 2021).
Este conjunto de regulações sobre o lixo pode abrir oportunidades
para a Reciclix, apesar de ainda não estar claro como isso pode
se dar e refletir na atuação cotidiana da empresa, ou seja, como
essa pequena indústria pode aproveitar deste ambiente para se
fortalecer.

A situação da empresa tem várias camadas que adicionam desafios
para a gestão. Genivaldo tem enfrentado algumas dificuldades.
Alguns pontos oferecem perspectivas positivas, enquanto outros
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são preocupantes. Ainda, soma-se o fato de que a empresa está
com pouco capital de giro em mãos, visto que passou por um
período de redução de demanda, ocasionado pela pandemia. Agora
uma das possibilidades levantadas é a expansão comercial e do
fortalecimento da marca da Reciclix na região.

Com base nesse contexto, os gestores têm se deparado com algumas
reflexões: como usar as tendências atuais sobre o uso dos plásticos,
reciclagem e economia circular em favor da consolidação da em-
presa? Como posicionar o produto que eles vendem, que tende a ser
visto como de baixo valor agregado e tem recebido baixa demanda?
Como construir um posicionamento para a empresa, mirando o
futuro?

Perguntas para Debate

1. Faça uma análise SWOT para a Reciclix, identificando ameaças
e oportunidades que a empresa enfrenta atualmente, assim como
seus pontos fortes e fracos.

2. Com base na sua percepção, de que forma a empresa poderia
agregar mais valor ao seu principal produto?

3. Analise os produtos atuais e indique quais deveriam ser
priorizados para que a empresa alcance a expansão comercial
desejada pela gestão. A empresa deveria manter o foco em produzir
sacos de lixo ou os pellets (grãos) de plástico reciclado teriam uma
melhor saída?

4. Como você sugere que a empresa deva atuar diante da
dependência de poucos clientes, responsáveis pela maior parte do
faturamento da empresa?
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5. Como a Reciclix poderia equacionar a compra de matéria-prima
(resíduos plásticos), de forma local para aumentar sua capacidade
produtiva e reduzir custos logísticos com transporte?

6. Como a Reciclix poderia incorporar princípios da circularidade
da economia dos plásticos em seu modelo de negócios?

Referências

Brasil. SINIR - Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão
dos Resíduos Sólidos. Disponível em https://sinir.gov.br. Acesso em
julho 2021.
BRAUNGART, Michael; MCDONOUGH, William. Cradle to cradle.
Random House, 2009.

Ellen MacArthur Foundation: Nova Economia do Plástico.
Disponível em:
www.ellenmacarthurfoundation.org/pt/programas/systemic-
initiative/nova-economia-do-pl%C3%A1stico

Reike, D., Vermeulen, W. J., & Witjes, S. (2018). The circular
economy: New or Refurbished as CE 3.0?—Exploring Controversies
in the Conceptualization of the Circular Economy through a Focus
on History and Resource Value Retention Options. Resources, Con-
servation and Recycling, 135, 246-264.
UNEP (2018). Legal Limits on Single-Use Plastics and Microplastics:
A Global Review of National Laws and Regulations. Disponível em:
http://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/27113

UNEP (2018b). Single-use Plastics: A Roadmap for
Sustainability Global Commitment. Disponível em:
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30609/plastics_-
eco.pdf?sequence=1&isAllowed=y

UNEP (2018c). Global Waste Management Outlook. Disponível



Reciclix: reciclagem e produção de embalagens plásticas no contexto da economia
circular 116

em: www.unenvironment.org/resources/report/global-waste-
management-outlook

World Bank (2018). What a Waste 2.0: A Global Snapshot
of Solid Waste Management to 2050. Disponível em:
http://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/

WWF (2019). Solucionar a Poluição Plástica: Transparência e Res-
ponsabilização. Disponível em: https://promo.wwf.org.br/solucionar-
a-poluicao-plastica-transparencia-e-responsabilizacao?_-
ga=2.61890990.340487679.1578051946-1802114202.15777287

Anexos

Diagrama do Processo de produção de sacos de lixo

Figura 1 – Produtos no site da Reciclix



Reciclix: reciclagem e produção de embalagens plásticas no contexto da economia
circular 117

Figura 2 – Nova Economia do Plástico. Fonte: Fundação Ellen MacArthur.
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Figura 3 – Campanha #delivredeplástico do PNUMA Brasil, 2021. Dispo-
nível em https://brasil.un.org/pt-br/104098-pnuma-pede-que-ifood-e-ubereats-
se-compromentam-com-entregas-sem-plastico-descartavel
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Resumo

A Pro One Traders é uma empresa que nasceu em 2019 com o intuito
de aproximar pessoas leigas no mercado financeiro de traders
profissionais, atuando no mercado de educação financeira. Entre
seus desafios para se expandir e se consolidar, aparece o marketing
agressivo comumente utilizado por seus concorrentes, com o qual a
empresa não se identifica. Jonathas, o jovem fundador da empresa,
está diante de uma reflexão sobre como posicionar e divulgar sua
empresa neste contexto concorrencial. O caso aborda essa decisão
e propõe que o participante reflita sobre como superar esse desafio
do marketing no universo digital e sobre técnicas utilizadas para se
sobressair no mercado e prospectar novos clientes.
Palavras-chave:Mercado Financeiro; Educação Financeira; Marke-
ting Digital.
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Abstract

Pro One Traders was a company created in 2019 which aims to
connect people who does not have enough knowledge on financial
market to professional Traders. The company works on educational
sector and its principal challenge to face the aggressive market
commonly used by their adversary. Jonathas, the young founder of
the company, is seeking how to position its business in this context.
This teaching case offers a real situation for the participants to
develop more understanding on how to overcome this challenge
on digital marketing and the technics to thrive on the market and
prospect new clients.
Keywords: Financial market; Financial education; Digital Marke-
ting.

Pro One Traders: do descontentamento ao
surgimento

A Pro One Traders nasceu em 2019 estimulada pela insatisfação de
Jonathas, um jovem empresário de 34 anos, com um treinamento
de Finanças de um final de semana que havia participado. O con-
teúdo era voltado para pessoas que atuavam e desejavam atuar no
mercado financeiro, operando diversos ativos na Bolsa de Valores.
Ao sair deste curso, Jonathas enxergou uma lacuna no mercado de
educação voltada para o mercado financeiro e de capitais, vendo
que além de qualidade no conteúdo ministrado faltava suporte para
os participantes seguirem atuando no mercado de capitais. Ele teve
essa comprovação quando, uma semana após o evento, não houve
apoio para pessoas que participaram do treinamento.

Então Jonathas entrou em contato com Alan, um dos participantes
que conheceu no curso e com quem teve afinidade, e o convidou
para fazer parte de um grupo para auxiliar as pessoas que desejam
iniciar-se no mercado financeiro e que desejam adquirir mais
conhecimento para continuar operando.
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Assim Jonathas e Alan, em fevereiro de 2019, inauguraram a Pro
One Traders, uma empresa com o objetivo principal de atender
indivíduos e microempresas que desejam se inserir no mercado
financeiro e de capitais, assim como outras pessoas que já atuam
e desejam se aprofundar no estudo dos temas. Dessa forma, eles
tinham como objetivo criar uma comunidade onde as pessoas
podem ter fácil acesso a um conteúdo de qualidade e de valor
acessível se aproximando dos Skin in the game (pessoas que atuam
diretamente dentro do mercado financeiro). Eles sonhavam em
aproximar pessoas leigas de traders profissionais do mercado.

Grandes escritórios, normalmente, não recebem pessoas com aporte
financeiro menor que R$20.000,00 e esta foi a segunda lacuna que
Jonathas enxergou no mercado de educação financeira. Para o
futuro da Pro One Traders, o intuito é que a empresa se torne uma
gestora de investimentos financeiros, onde será possível atender
investidores com menor aporte, auxiliando quem entra de forma
independente no mercado financeiro. Uma analogia que o empre-
endedor faz é com a ideia de ”se tornar a Smart Fit das instituições
educacionais do mercado financeiro e de capitais”. Assim como
a academia - que tem como proposta ter professores apenas para
tirar dúvida e orientar os alunos, fornecendo-lhes alto grau de
autonomia para treinar -, a Pro One deseja proporcionar aos seus
alunos um alto grau de autonomia para operar qualquer ativo na
Bolsa de Valores brasileira ou internacional.

A partir destas decisões de posicionamento e de proposição de
valor ao cliente, a Pro One Traders traz conteúdo de qualidade a
um preço acessível com um suporte atencioso para seu público-
alvo. Atualmente, a empresa conta com mais de 1.800 pessoas em
sua comunidade aberta e cerca de 50 alunos em sua comunidade
fechada.

A estrutura organizacional horizontal da Pro One Trader conta
com quatro pessoas. Jonathas (como gestor principal) e Alan (sócio
fundador) que ministram as aulas, além de Renato e Jean. Jonathas é
especializado no Índice Bovespa e Alan é especializado no mercado
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cambial, operando dólar. Já Renato é responsável pela análise
quantitativa e análise macro de mercado, sendo também um dos
professores que ministram aula sobre o mercado cambial. Por fim,
Jean é o responsável pelo marketing e prospecção de alunos. Todos
compõem a mesa que opera o capital da empresa.

Atualmente, a empresa apresenta um faturamento mensal em torno
de R$6.000,00 - valor advindo das mentorias oferecidas e também
do seu capital referente a renda variável advinda do mercado (cerca
de 8% a 10%). Assim, a empresa tem duas formas de rentabilização.

Entendendo o impacto do marketing
agressivo na educação financeira

A cultura da diversificação de investimentos e da operação da Bolsa
de Valores vem se alterando. Segundo o site InvestNews (2020), o
número de pessoas físicas que investem na Bolsa brasileira alcançou
a marca histórica de 3 milhões em setembro de 2020. Segundo dados
da B3 (2020), empresa que opera as negociações do mercado. Com
isso, houve uma evolução de 82,4%, ou 1,3 milhão a mais de registro
de CPFs cadastrados, desde o começo do ano.

A que se deve esse crescimento? De acordo com a B3 esse aumento
é devido à democratização da informação, à facilidade com que
a nova geração obtém informações na internet e ao incentivo
realizado por meio de Influenciadores Digitais e Youtubers.

Juntando assim o pouco conhecimento de mercado com a quan-
tidade de informações recebidas da internet, muitas vezes sem
qualquer tipo de filtro, essas pessoas podem estar mais suscetíveis
ao impacto do marketing agressivo para que se tornem aplicadores
no mercado de capitais. Segundo a Agência Crab, propaganda e
marketing, o Marketing agressivo pode ser definido como a ”Téc-
nica utilizada, geralmente, por grandes marcas, para persuadir e
bombardear seu público de forma que isso gere a maior visibilidade
possível”.
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Os desafios enfrentados pela gestão da Pro One Traders, na visão
de seus gestores, estão relacionados a fatores externos, como o
marketing agressivo utilizado pelas empresas inseridas no mesmo
mercado, a fim de prospectar clientes. Normalmente, é usada a
mesma tática, de mostrar apenas o lado positivo, contudo não se
mostra o processo por de trás do resultado.

Jonathas ressalta nas reuniões da equipe a dificuldade que isso
representa para a empresa. Ele acredita que sua empresa enfrenta
a dificuldade de apresentar aos clientes a realidade do mercado,
demonstrando que o mercado ”é, sim, para todos que queiram fazer
parte dele, porém necessita de muita cautela, de muito entendi-
mento e de muita dedicação. Então, o nosso principal desafio é
desmistificar toda essa cultura que foi criada de que o mercado é
”fácil”, mostrando o lado positivo e negativo de estar no mercado.”

Jonathas recentemente leu um livro em que viu refletidas suas
preocupações. Neste livro, Do Mil ao Milhão, Thiago Nigro fala um
pouco sobre isso:

”[…] Diante de uma profusão de ofertas e exposto a campanhas
de marketing, é comum que o cidadão ainda inexperiente se sinta
perdido e confie seu dinheiro a esses profissionais ao fazer o
primeiro investimento fora da poupança, acreditando na promessa
de lucros milagrosos.”

Outra dificuldade que a empresa enfrenta é seu conhecimento
inicial sobre marketing digital. Especialmente Jean, responsável
por atuar nessa área, tem buscado se aprofundar. Lendo sobre
as estratégias para criação de conteúdo, ele já absorveu as lições:
use #hasthtags, publique conteúdo com periodicidade conhecida,
planeje a paleta de cores mais adequadas; defina com quais redes
sociais irá trabalhar e, o mais crucial, não deixe de inicialmente
definir e desenhar quem é a ’persona’ que será atendida pela
empresa, com suas expectativas e ’pain points’ (ROCK CONTENT,
2019).

Esse conhecimento tem levado Jean a avaliar: devemos estar só
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no Instagram? Devemos combinar Instagram e Twitter? Youtube?
Blogs? Vlogs? LinkedIn? E-mail Marketing e Newsletter podem
funcionar bem para esse tipo de público que a Pro One Traders quer
alcançar? Que cores seriam as mais adequadas para a marca de uma
rede social que fala de finanças e investimento? Que temas devemos
abordar e como gerar esse conteúdo? Parece uma infinidade de pos-
sibilidades e que precisam de uma decisão assertiva de nível mais
estratégico para que possa criar os conteúdos de forma orientada.

Jean também tem reforçado a necessidade de conhecer mais so-
bre seus concorrentes. Descobriu que existem ferramentais para
facilitar essa busca, como sites de análise de concorrência, como
o Similar Web - https://www.similarweb.com/¹ e oSocial Blade -
https://socialblade.com/², mas ainda não conseguiu se aprofundar
nesta análise.

As escolhas não param. Ele observou que precisa definir as técnicas
de engajamento, desenhar um funil (OLIVEIRA, 2018). E por aí
vai…. tudo muito novo para quem entende de mercado de capitais e
é recente no vasto universo da comunicação estratégica digital. Ao
mesmo tempo, ele precisa iniciar uma atuação da Pro One Traders.

Do tráfego pago para a utilização do
marketing orgânico

Tendo como objetivo mudar a visão que as pessoas possuem atu-
almente sobre o mercado financeiro, a Pro One Trader busca, por
meio do marketing orgânico, mostrar a realidade de quem está
inserido no mercado, demostrando não somente o resultado, mas
também o processo por trás dos investimentos na Bolsa de Valores.

Inicialmente, com a intenção de prospectar mais clientes, a Pro One
Trader optou pela utilização do tráfego pago, uma ferramenta de
marketing digital muito utilizada, para alcançar o maior número de

¹https://www.similarweb.com/
²https://socialblade.com/

https://www.similarweb.com/
https://socialblade.com/
https://www.similarweb.com/
https://socialblade.com/
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pessoas possíveis por meio de redes sociais, aplicativos, plataformas
de busca como Google, Yahoo etc. com anúncios pagos. No entanto,
essa estratégia não gerou os resultados esperados pela empresa,
que fez um alto investimento em marketing e não obteve resultado
correspondente ao esperado, frustrando os gestores.

Em poucas palavras, o tráfego pago tem como objetivo atrair a
maior quantidade de público possível e o anunciante paga por cada
clique obtido no anúncio. Já o tráfego orgânico é uma ferramenta
que faz com que o seu público chegue até a página sem que a
empresa pague por anúncio para ganhar visibilidade.

Jean, o responsável pelo Marketing, explica: ”Nós inicialmente nos
interessamos pelo tráfego pago, porque temos um grande público a
ser alcançado, e temos duas vantagens que é a qualidade do nosso
curso e o valor acessível. Como não obtivemos resultados com
o tráfego pago, a equipe ficou desanimada, pois investimos uma
grande quantia de dinheiro, pagamos uma empresa especializada
que havia trabalhado com grandes empresas do ramo, e que tiveram
altos lucros, no entanto, o resultado não foi o mesmo para a Pro
One. Ficamos no prejuízo, o dinheiro que utilizamos poderia ter
sido usado para investir em outras coisas, como: equipamentos para
melhorar a qualidade dos vídeos, um estúdio de gravação, cursos de
aperfeiçoamento e várias outras coisas, que ajudariam a melhorar
a qualidade do nosso produto”. Sendo uma pequena empresa com
recursos limitados, os gestores perceberam que esse recurso poderia
ter sido alocado em outras ações mais eficazes para gerar seus
objetivos.

Após essa experiência, os gestores consideraram que o marketing
orgânico poderia se alinhar melhor a seus propósitos e recursos
disponíveis. O intuito do marketing orgânico da Pro One Tra-
ders é atrair os alunos por sua qualidade, sem bombardeá-los ou
sobrecarregá-los com informações. Assim, os gestores implemen-
taram as seguintes ações de produção e publicação de conteúdo
no Instagram: a) criaram uma conta no Instagram, vinculando-a,
também, ao Facebook, descreveram o negócio da empresa na ’bio’,
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com link para o site, que ainda está em desenvolvimento.

O responsável pelo Marketing busca produzir uma postagem por
dia nas redes sociais da empresa, também com interações por
stories e reels no Instagram, que são sincronizados com o Facebook.
Os conteúdos focam as operações feitas na sala educacional do
dia, resultados alcançados e depoimentos dos alunos. Jean, no
entanto, não tinha um planejamento da produção de conteúdo a ser
divulgado na semana e nem um calendário com a periodicidade das
postagens. As publicações e divulgações acabam se concentrando
quando há lançamentos dos cursos e aberturas de novas turmas.

Apesar dessas limitações, e com baixo investimento, o marketing
orgânico da empresa elevou a sua taxa de captação de clientes
para 910% comparado ao resultado obtido com o tráfego pago.
Este resultado foi alcançado por meio da captação de alunos em
grupos de redes sociais voltadas para a conexão de diversos traders
espalhados pelo Brasil (ANEXO 01).

Os gestores perceberam na prática alguns dos benefícios esperados
do tráfego orgânico. Segundo o site da empresa de marketing digital
Rock Content, esperam-se 5 benefícios deste tipo de atuação, sendo
eles:

1. Custo-benefício: já que o investimento é menor;
2. Escalabilidade: ela consegue expandir de acordo com a quan-

tidade de acessos que recebe;
3. Relevância: o conteúdo da empresa é mostrado nas platafor-

mas de acordo com a sua qualidade;
4. Duração: tráfego orgânico não possui ”prazo de validade”

diferentemente do tráfego pago, que para se manter ativo
precisa continuar pagando para seus anúncios rodarem.

5. Construção de relacionamento: ele aproxima o cliente da
empresa com o tráfego orgânico, e o cliente não sente que o
único objetivo da empresa é a venda.
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A ferramenta de tráfego orgânico não focaliza no bombardeio de
pessoas com diversas informações para lucros imediatos, mas sim
em mostrar a qualidade do seu produto uma vez que a relação
entre o cliente e a empresa não fica limitada apenas a um clique.
Assim, é a criação de conteúdo que faz com que a empresa apareça
para o cliente. Então, quanto maior a qualidade de conteúdo e
mais bem utilizadas as Keywords, fundamentais à busca orgânica,
pois otimiza o conteúdo nos mecanismos de busca (ou SEO –
Search Engine Optimization), isso aumenta a probabilidade de
que a empresa apareça para o cliente e tenha oportunidades de
fortalecer um vínculo duradouro.

Diante desta situação, Jonathas e Jean estão agora reunidos, to-
mando um café e refletindo se esses ganhos irão permanecer, diante
da agressividade dos concorrentes em seu mercado. Eles estão
debatendo por quanto tempo os ganhos do tráfego orgânico irão
durar e se isso assegura o futuro que desejam para a empresa.

Perguntas para Debate

1. Identifique uma instituição de ensino financeiro presente
no mercado que possa ser considerada um competidor da
empresa analisada no caso. Indique para Jonathas quais os
diferenciais da Pro One Traders em relação a esse concorrente.

2. Após a avaliação do caso e dos anexos aqui apresentados, su-
gira caminhos para uma revisão no conteúdo elaborado pela
empresa para o Instagram. Proponha melhorias e adequações
para Jean.

3. Qual a sua sugestão de outras ações para Jonathas expandir a
Pro One Traders no mercado de educação financeira?

4. Quais outras estratégias de marketing orgânico você indicaria
para a Pro One Traders? Você investiria em outras redes e
canais? Com que conteúdo? Por quê?
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Anexos

Figura 1 – Facebook Pro One Traders
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Figura 2

RackMultipart20210719-4-vjrg2x_html_f5a1a52a4ff08d39

Figura 3 – Canal do Youtube da Pro One Traders
https://www.youtube.com/c/proonetraders⁹

⁹https://www.youtube.com/c/proonetraders
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Figura 4 – Instragram da Pro One Traders
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New Style: priorizando
problemas em um

projeto de consultoria de
gestão

Helena A. Costa e Luis Felipe de
Andrade Lima Paulino

Resumo

Este caso aborda uma empresa de moda criada por duas irmãs, Ga-
briela e Laís. Reunindo suas habilidades, elas fundaram a New Style,
que agora enfrenta desafios para seguir crescendo. As empresárias
percebem alguns problemas e decidem convidar uma consultoria
em gestão para apoiá-las nas transformações necessárias. O caso,
baseado em uma empresa real, traz a oportunidade de o estudante
experimentar a perspectiva de um consultor de gestão que precisa
realizar um diagnóstico organizacional, hierarquizar problemas e
propor um plano de trabalho que possa trazer soluções para a New
Style.

Nascimento da empresa

A New Style foi fundada em 2005 pelas irmãs Gabriela e Laís
Ferreira, atuais sócias da empresa. Gabriela é administradora for-
mada em uma instituição de ensino privado e Laís era uma blo-
gueira de moda. As irmãs sempre desejaram ser financeiramente
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independente e trabalhando com algo que goste. Dessa forma,
decidiram abrir em conjunto uma loja de moda com o objetivo de
confeccionar roupas de qualidade para o dia a dia do trabalho da
mulher moderna, mas que fossem roupas versáteis, ou seja, que a
mulher se sentisse livre para sair do trabalho e ir à uma festa com
a mesma roupa.

No primeiro ano de funcionamento, as sócias perceberam que
apenas confeccionar roupas de moda não seria suficiente e pas-
saram a revender roupas de algumas marcas que se alinhavam à
proposta de valor do produto. Dessa forma, a empresa começou a
crescer rapidamente entregando roupas de qualidade para mulheres
do Distrito Federal. Atualmente, a empresa conta com 4 lojas
distribuídas na Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul e Lago Norte, além
de uma fábrica em Taguatinga. De modo geral, Gabriela cuida da
parte administrativa da empresa e Laís é responsável pela criação
de modelos de roupas.

Estrutura

A New Style possui aproximadamente 40 funcionários que rea-
lizam diversas funções, como atividades administrativas, vendas,
produção/criação e distribuição de roupas. Eles podem trabalhar
nas lojas, na fábrica ou na sede da empresa localizada na loja da
Asa Sul. A empresa não possui um organograma formalizado, mas
os funcionários se dividem nas seguintes áreas.

Como apresentado acima, a New Style conta com uma estrutura
organizacional dividida nas áreas da Presidência, Vendas, Produção
& Criação e Suporte. Primeiramente, a Presidência conta com o
total de duas pessoas, as sócias. As principais atribuições da área são
de supervisionar as atividades da empresa, representar a New Style
em eventos de moda, executar as ações de marketing, criar metas e
indicadores de produção e por fim gerenciar as parcerias. Um pro-
blema citado pelas sócias é que, além das atribuições da presidência,
elas devem exercer outras atividades. A Gabriela, por exemplo,
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realiza o pagamento de funcionários, gestão dos estoques, análise de
resultados, gerencia a contabilidade e realiza o pagamento de todas
as contas. O mesmo acontece com a Laís que tem que criar novas
estilos de roupa, monitorar as tendências de mercado, coordenar a
produção e transporte de roupas, entre outras atividades menores.

A área de Vendas é composta por 6 pessoas em cada loja. Ela
é responsável pelo atendimento aos clientes, receber pagamentos,
treinamento de novos funcionários, abrir e fechar as lojas. Além
disso, a Gerente de cada loja ainda tem que gerenciar a faxineira
contratada para cuidar do espaço físico do local. Os vendedores das
lojas relatam frequentemente que não sabem as atividades que de-
veriam realizar, eles sentem que as tarefas são realizadas de forma
diferente em cada uma das lojas. Dentre vários fatores, os Gerentes
acreditam que a principal causa dessa falta de padronização se dá
pelo fato de o treinamento ser feito pelos vendedores mais antigos
que ensinam boas práticas individuais, pois não há um manual de
como realizar cada atividade.

Em relação à área de Criação e Produção, ela é composta por
8 pessoas. O principal objetivo desta área é criar as linhas de
roupas de cada estação e a produção em si delas. A sócia Laís está
diretamente ligada com esta atividade, pois é a responsável pelo
design das roupas. Ela relata que cuidar diretamente da produção é
bastante cansativo já que é uma realidade muito dinâmica e existem
muitos detalhes pequenos como transporte dos produtos, ajuste de
roupas, recepção de matéria prima, gestão de estoques e outras
atividades pequenas. Ainda em relação à produção, o funcionário
responsável pelo estoque reclama que algumas matérias acabam
constantemente e ele tem que correr para conseguir repor o estoque.
Entretanto, a Laís relata que por mais que falte alguns recursos no
estoque, ele sempre é reposto a tempo e não gera grande perdas.

Por fim, a área de suporte é responsável por auxiliar no desenvol-
vimento das atividades gerais da empresa. Em uma análise prévia,
a área é uma junção de cargos que não se encaixavam nas demais
áreas. Os cargos que compõem o suporte são: Técnico de tecnologia
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da Informação, Motorista e Faxineiro (1 para cada loja).

Serviço e público-alvo

Atualmente a empresa conta com 2 linhas de roupas. A primeira
e principal é voltada para mulheres de 30 a 50 anos das classes
A e B (contando com roupas da própria, New Style, e roupas de
fornecedores externos). A segunda linha foi implementada em 2015
com roupas de fornecedores externos e voltada para mulheres 18 a
25 anos. Pelo fato da linha ter sido implementada recentemente,
ainda não houve tempo de verificar se os produtos são viáveis ou
não.

Além da venda de roupas, a New Style também vende acessórios
e calçados (Ambos de fornecedores externos). A média mensal de
vendas de todas as lojas gira em torno de 150 a 500 itens no total.
Apesar da variedade, a maior parte do faturamento é originado na
venda de roupas. O preço dos produtos varia bastante, a maioria
dos produtos estão na média de 100 a 200 reais a peça, mas muitos
produtos possuem a margem bem menor.

O desejo das sócias é atender um público alvo mais jovem e pensam
em realizar vendas online em breve, mas não sabem se é o passo
certo no momento. Elas acreditam que o público mais jovem está
comprando no ambiente online, porém não possuem certeza dessa
informação.

Explicação do Negócio / Cadeia de Valor
(Processo de Negócio)

A Cadeia de Valor é uma ferramenta que mostra de maneira
resumida e visual os processos de uma organização que geram valor
para o cliente. A seguir será apresentado o processo de negócio da
New Style que é uma parte da cadeia de valor que traduz o negócio
da organização.
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O serviço principal da New Style pode variar de acordo com a
procedência do produto. A Cadeia de Valor acima representa apenas
como funciona o negócio com roupas de fornecedores externos.
Este começa com uma pesquisa exploratório de produtor pela Laís
Ferreira que escolhe e compra os produtos de marcas terceirizadas,
depois do produto comprado, ele é preparado para que possa ser
vendido e, por fim, realizar ações de pós-venda.

Quando o produto é confeccionado pela própria empresa, o serviço
se altera um pouco. O serviço começa novamente pela pesquisa
exploratória. Depois o modelo de roupa é criado, em sequência
ocorre sua produção e pós-produção. Por fim, ocorre a venda e a
pós-venda.

Concorrentes e diferenciais competitivos

Atualmente, ambas as sócias estão muito sobrecarregadas e des-
conhecem quem são seus principais concorrentes e algumas in-
formações do mercado. Porém elas sabem que o setor é bastante
competitivo. Dessa forma, a New Style busca se diferenciar por
meio de roupas de qualidade e versáteis para as mulheres do
Distrito Federal, além de contar com a linha exclusiva de produção
própria.

Problematização

Alguns fatores levaram a empresa a procurar a AD&M. O primeiro
diz respeito à sobrecarga de ambas as sócias, que trabalham em
média 14 horas por dia. Elas alegam que têm que gerenciar de perto
as 4 lojas e não focam muito em atividades mais estratégicas e que
algumas atividades rotineiras não são realizadas pela sobrecarga.

Com a expansão rápida da empresa, as sócias também sentiram
a estrutura interna não acompanhou da melhor forma possível o
crescimento, gerando problemas de comunicação entre as 4 lojas.
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Dessa maneira algumas atividades que acontecem em uma loja são
diferentes das demais. Um exemplo é o atendimento que os clientes
elogiam mais na loja da Asa Sul do que a da Asa Norte.

Sobre a parte financeira, a Gabriela consegue gerenciar de forma
básica as entradas e saídas da organização. Porém ela gostaria de
encontrar formas mais fáceis de gerenciar o fluxo de caixa, ela
levantou que seria interessante contratar um software financeiro.
A empresa também não conta com processos de orçamento e plane-
jamento financeiro para que consiga alocar melhor seus recursos.

Outro problema enfrentando pela empresa é a falta de informação
do mercado. As sócias não possuem conhecimento dos principais
concorrentes. Elas sentem que estão sendo ultrapassadas no mer-
cado e que os preços estão desalinhados com a realidade dos clientes.
A Gabriela gostaria de informações como o preço cobrado pelas
concorrentes, o custo necessário para fabricar as roupas e se há
maneiras de reduzir os gastos de fabricação.

Por fim, as sócias dizem estar perdidas em relação ao negócio. Elas
querem expandir as lojas mas não sabem se devem fazer isso no
momento, também sentem falta de direcionamentos mais claros de
como executar as atividades da empresa e identificar o que falta na
estrutura interna para que possam expandir.

Perguntas para Debate

1. Como consultor, você foi chamado para realizar um diagnós-
tico organizacional. Identifique os problemas da empresa e os
classifique em ordem de prioridade.

2. Que soluções a consultoria poderia oferecer a este cliente?
3. O que você levaria em consideração para avaliar a viabilidade

de expansão da empresa?
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Anexos

Estrutura da New Style

Processo de negócio
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Figura 1 - Produção de moda feminina (imagem meramente ilustrativa - Fonte:
www.unitec.mex)

Figura 2 - Uma confecção de roupas (imagem meramente ilustrativa - Fonte:
novonegocio.com))
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BxBlue: desafios de uma
fintech para crescer e
criar valor para seu

público-alvo
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Resumo

A situação problema deste caso se dá ao redor de decisões que a
Bxblue, uma fintech brasiliense que foi acelerada no Vale do Silício,
precisa tomar para criar valor para seu público-alvo. Afinal, a em-
presa, apesar de ter uma forte base tecnológica, busca atender a um
público mais velho, formado por servidores públicos, aposentados
e pensionistas. Neste caso, o estudante terá contato com aspectos
próprios das startups, como os princípios para seu crescimento e o
processo de aceleração, bem como com decisões para superar seus
desafios.

Quem é a BxBLUE? Descrição do negócio e
seu produto

A BXBlue é uma fintech de intermediação de empréstimos con-
signados (startup que entrega soluções financeiras), financiada em
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2014 e situada em Brasília. O negócio oferece um marketplace
para servidores públicos que buscam empréstimos consignados e
para instituições financeiras que possam oferecer esse produto. Eles
definem a Bxblue:

“Como correspondente bancário, seguimos as diretrizes do Banco
Central do Brasil, nos termos da Resolução nº 3.954, de 24 de
fevereiro de 2011. Todas as avaliações de crédito serão realizadas de
acordo com a política de crédito da Instituição Financeira escolhida
pelo usuário. Antes de contratar qualquer serviço através de nossos
parceiros, você receberá todas as condições e informações sobre
o produto a ser contratado, de forma completa e transparente. A
BX Negócios Inteligentes LTDA é correspondente bancária das
seguintes instituições: Banco do Brasil S.A. Banco Olé Consignado
SA, Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA e Banco Cetelem
SA”.

A BxBlue intermedia o contato entre dois grupos: bancos que
oferecem empréstimos consignados a clientes e trabalhadores do
serviço público interessados em empréstimos consignados. Este é
um mercado enorme no Brasil e merece uma atenção especial
porque eles oferecem muito pouco risco para o pagamento de
dívidas.

Para lidar com os bancos, a BXBlue tem que ter tempo e esforço,
pois a startup tem que desenvolver a integração tecnológica a cada
banco, pois cada instituição financeira tem um tipo de sistema.
Após uma instituição financeira demonstrar interesse em ofertar
crédito consignado na plataforma, o esquadrão de TI é responsável
pela construção da API (Application Programming Interface), que
é o código de programação que permitirá a integração entre a
plataforma de instituições financeiras e a BxBlue.
História e crescimento da BxBlue

O negócio foi inicialmente estruturado por 3 parceiros, e um
funcionário, e recebeu uma contribuição de investimento da Y
Combinator, uma gigantesca aceleradora de startups situada no
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Vale do Silício (Califórnia, EUA) nos estágios iniciais da empresa.
Eles foram acelerados porque apresentaram 3 aspectos importantes
para as empresas iniciantes impactantes:

• Formação de equipe: A BxBlue tem um foco muito grande na
formação de equipes. Desde que iniciaram suas operações e
começaram a recrutar pessoas, a startup investiu dinheiro e
esforço na manutenção de uma organização motivada e cul-
turalmente forte. Eles não só acreditam que isso é importante,
mas acreditam que é fundamental para o sucesso do negócio.
Eles também contam com pessoas com habilidades diferentes
e importantes para o bussiness - desde a experiência de
tecnologia e vendas.

• Aceitação do Mercado - eles têm um produto, que apesar de
ser bem desconhecido no país, é algo que poderia se beneficiar
de facilitações tecnológicas, resultando em impactos para um
grande mercado potencial no país.

• Escalabilidade - Este é o terceiro e último aspecto analisado
como essencial da startup. O produto tem um grande poten-
cial de crescimento.

Principalmente porque esse serviço pode ajudar muitas pessoas e
eles podem ter parcerias com muitos bancos também. Isso significa
que o negócio ainda pode expandir e crescer muito em termos de
receita e clientes.

Parte de seu sucesso, segundo o CEO da empresa, deve-se ao
trabalho árduo realizado durante o período de incubação na Y
Combinator. Durante esse processo, os 4 membros iniciais ficaram
em uma casa, nos Estados Unidos, trabalhando perto de 16/18 horas
por dia, para começar a construir o sistema inicial da BXBlue. Eles
foram desafiados em vários aspectos.

Após esse processo, eles tiveram que fazer um pitch de 5 minutos
para os potenciais investidores nos EUA para tentar buscar inves-
timento em dinheiro. A parte complicada, foi que esse modelo de



BxBlue: desafios de uma fintech para crescer e criar valor para seu público-alvo146

serviço não é conhecido no país, então eles tinham pouco tempo
para não só explicar seu propósito como empresa, o problema
que eles queriam resolver, mas também o tipo de empréstimo
consignado brasileiro. Em seguida, eles tiveram 2 semanas para
buscar investimentos com a audiência, fazer um novo pitch junto a
outros tipos de investidores em um tipo de negócio de alto risco, o
que faz parte do ambiente de startups.

Ao final, eles conseguiram capitalizar-se com um investimento
12x vezes maior do que sua valorização inicial, o que é algo
realmente raro, mesmo para as startups Y Combinator, e ainda mais
para as empresas brasileiras. Todo esse processo de mentoria da
Y Combinator permitiu que a Bxblue aprendesse algumas lições,
como seu CEO Gustavo Gorenstein compartilha:

1. Concentre-se no usuário
2. Não seja um idiota. O sucesso tem muito a ver com sorte.
3. Tenha uma equipe, grande mercado e mostre tração
4. Há muito dinheiro lá fora, apenas esteja pronto para isso
5. Cresça, cresça, cresça.

Essas lições os ajudaram a voltar com um plano claro para tra-
balhar e uma grande confiança junto com uma equipe jovem e
focada. Com o dinheiro que conseguiram levantar, começaram
a operacionalizar o serviço e a operar a solução. No momento
em que constroem processos melhores, tanto quanto aumentam o
conhecimento sobre seu mercado e as possibilidades que tiveram de
lidar com as peculiaridades do modelo de negócio. Eles precisavam
responder rápido para continuar crescendo como as expectativas.

Atualmente a empresa conta com 21 empregados divididos em
4 áreas: marketing, vendas, tecnologia e operações financeiras.
Eles têm parcerias com algumas grandes instituições financeiras,
e estão crescendo constantemente em clientes regulares. Sua taxa
de conversão está em 11%.
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Dessa forma, eles enfrentaram outros desafios que se somaram
ao processo de aprendizagem. Um dos momentos mais difíceis foi
em 2018, quando a empresa precisou redimensionar a equipe. Este,
segundo o CEO, foi o pior momento pelo que a empresa passou
desde que iniciou sua operação.

Mercado-alvo da BxBlue e seus desafios

A BxBlue está imersa em um contexto de muitas mudanças de
paradigmas. Como dito acima, seu produto é direcionado para
servidores públicos que ainda estão no trabalho ou que estão apo-
sentados. Basicamente, eles lidam com idosos que têm diferentes
usos da internet quando comparados com as gerações mais jovens.
Como a Bxblue é uma empresa baseada em tecnologia e seu
serviço só está disponível em plataformas online, surgem algumas
perguntas: como os idosos usam a internet? Eles estão realmente
conectados e abertos a este serviço? A BxBlue não está entrando
em um mercado que vai contra as tendências do comportamento
das pessoas idosas?

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center,
em 2016, 70% dos idosos (pessoas com mais de 65 anos) nos EUA
estão agora online. Além disso, pessoas idosas gostam de tecnologia,
pois 58% deles acreditam que a internet teve um impacto positivo
na sociedade e três quartos da internet usando idosos entram em
operação diariamente. Sabe-se também que, no futuro, a tecnologia
terá um papel enorme na atenção e nas questões de saúde quando se
fala de idosos, já que o número de idosos estará aumentando muito
e não haverá pessoas suficientes para cuidar deles. Tudo isso indica
que os idosos estão de fato cada vez mais próximos da tecnologia,
e que sua ideia de vender seu produto na internet pode ser uma
escolha sábia.

No entanto, há algumas desvantagens também. Os idosos enfren-
tam alguns problemas relacionados ao envelhecimento, como o
declínio da clareza visual e da visão colorida, perda auditiva e
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coordenação mão-olho. Eles também se referem à tecnologia e ao
medo de cometer alguns erros. Todos esses são problemas que
têm um ponto em comum sobre a solução, e está relacionado a
tornar a experiência das pessoas mais velhas mais envolvente e
compreensível.
Resumindo, segundo Knowles & Hanson (2018), é possível dizer
que pessoas mais velhas ao lidar com tecnologia tem algumas
características:

• Têm medo de cometer erros
• São céticas em relação às transações financeiras online
• São apreensivas com a falta de clareza nas instruções e

suporte
• Vêem as ferramentas online como sendo árduas e demoradas
• Estão dispostas a se engajar em interações sociais

O que os idosos precisam:

• tecnologia com toque humano
• segurança
• suporte e instruções claras
• interfaces amigáveis: linguagem, menos opções
• processos simples, guiados e previsíveis
• interações sociais e presenciais
• senso da comunidade

Todos esses pontos parecem ser aspectos que a Bxblue precisa
abordar para criar valor ao seu mercado-alvo. A empresa pre-
cisa equilibrar um produto financeiro baseado em tecnologia com
um cliente que não está acostumado a usar e confiar em uma
plataforma online. O maior desafio da BXBlue é construir um
caminho em um mercado inexplorado que ofereça alguns riscos e
que poderia ser realmente lucrativo, já que eles são os pioneiros.
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Perguntas para Debate

1. Quais são os principais desafios que a BXBlue enfrenta para
equilibrar a escalada da empresa e a criação de valor para o
seu mercado-alvo?

2. Sugira ações que a BXBlue poderia tomar para superar as
potenciais resistências dos idosos com a marca e o produto.

Galeria

Foto 1 - Bxblue website (2021).



BxBlue: desafios de uma fintech para crescer e criar valor para seu público-alvo150

Foto 2 - Como funciona a BxBlue (fonteÇ site da empresa).

Foto 3 - Fundadores: Roberto Braga, Gustavo Gorenstein e Fabrício Buzeto (da
esquerda para direita)
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Foto 4: Bxblue no Instagram (2021).
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Resumo

Na busca por ampliar sua atuação, um órgão da administração
pública vê a necessidade de construir uma segunda sede. Para a
realização da obra, o órgão precisa se atentar aos ditames legais
e se valer de uma série de ferramentas que visem garantir a
execução contratual dentro do prazo e do custo pactuados. Na
busca por garantir o atendimento dos objetivos Estatais, Francisco e
Carla, respectivamente Fiscal e gestora do contrato, precisam tomar
decisões que envolvem trade-offs relacionados ao uso de incentivos
e os desdobramentos dessa utilização na relação entre contratado e
contratante. Assim, os conhecimentos a serem aplicados na resolu-
ção desse caso envolvem a discussão de estratégia organizacional,
gestão de compras públicas, assim como noções básicas de direito
administrativo.
Palavras-chaves: Gestão de compras governamentais, licitação, ad-
ministração pública, sanções, estratégia organizacional
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Abstract

Seeking to expand its operations, a public administration agency
needs to build a second headquarters. For the construction of
this new headquarters, is necessary to pay attention to the legal
dictates and the usage of tools that aim to guarantee the con-
tractual execution. In this quest to ensure compliance with the
State objectives, Francisco and Carla, Supervisor and Contract
Manager, respectively, need to make decisions that involve trade-
offs related to the use of incentives and the consequences of this
use in the relationship between contractor and contractor. Thus, the
knowledge to be applied in solving this case involves the knowledge
of organizational strategy, public procurement management, and
basic notions of administrative law.
Keywords: Public procurement Management, public bidding, public
administration, sanctions, organizational strategy

Começando o dia

É mais um dia de trabalho para Francisco. Como sempre, ele chega
ao seu escritório, toma seu café e inicia a sua rotina em seu órgão,
no qual ele tem muito orgulho em atuar. Ele trabalha em um órgão
da estrutura do poder executivo federal, criado com o intuito de
fomentar o desenvolvimento dos pequenos municípios do Brasil. A
lei complementar que deu origem ao órgão delimitava a sua atuação
aos municípios de até dez mil habitantes, porém essa atuação
foi ampliada para os municípios de até vinte mil habitantes. Tal
mudança, ampliou significativamente a sua demanda por serviços.

Em busca de atender a essa nova demanda, o órgão precisou cons-
truir uma nova sede para sua unidade fora da capital. O projeto da
sede possui área de 50.250 metros quadrados, contém um auditório
para 600 pessoas, escritórios, restaurantes, além de áreas técnicas e
de estacionamento. Para além do tamanho, o projeto destaca-se pelo
atendimento das normas de acessibilidade, bem como de tecnologia
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para a captação de água da chuva e energia solar, visando ser
autossustentável nesses dois importantes recursos.

Com um projeto com essas características, o diretor do órgão,
Otávio, um político que havia sido derrotado nas últimas eleições
para deputado federal, desejava levar o escritório para a região da
sua base eleitoral e fazer desta nova sede um local onde prefeitos do
entorno, assim como de outros estados, se reunissem para discutir,
formular e aprimorar suas políticas públicas e parcerias. Com isso,
Otávio esperava e demonstrar a força do órgão e a importância do
novo escritório.

Para concretizar o plano de expansão do órgão e construir a nova
sede, foi necessário realizar uma licitação, que teve seu edital
publicado em tempo recorde, após uma instrução do processo de
contratação considerada pela Diretoria do órgão como excelente.

Apesar da qualidade da instrução processo e do tamanho do projeto,
o número de empresas interessadas na licitação não foi grande. Afi-
nal, na região escolhida para construção do novo escritório, poucas
são as empresas com capacidade para executar tal obra e o preço
estimado para o contrato também foi considerado baixo diante
das condições do mercado da construção civil naquele momento.
Somente três empresas se interessaram e foram habilitadas.

Tais empresas apresentam características distintas em termos de
experiência com contratações públicas. A primeira, nunca realizou
contratos com a administração pública; a segunda está envolta em
diversos escândalos e com problemas recentes com a justiça; a ter-
ceira é uma empresa com elevada reputação, sendo responsável por
aproximadamente 90% dos contratos firmados pela administração
pública para a execução de obras na região que sediará o projeto.
Todavia, recentemente, devido ao aumento nos preços dos insumos
da construção civil, rumores sugerem que as empresas interessadas
estariam enfrentando dificuldades financeiras.

Ao final da apresentação das propostas, a terceira empresa foi decla-
rada vencedora com um preço 10% abaixo do estimado e 8% menor
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que o da segunda colocada. Com a seleção da melhor proposta,
procedeu-se a adjudicação, ato no qual a administração atribui ao
vencedor do certame o direito à contração do objeto em voga no
edital. Em seguida, a licitação foi homologada, confirmando o seu
resultado, e o contrato assinado. A empresa vencedora tinha a partir
da assinatura do contrato um prazo de 18 meses para executar a
obra.

O anúncio da contratação se deu com bastante pompa, no qual
o diretor Otávio convocou a imprensa e declarou que a partir
de então uma nova era seria iniciada. Para marcar essa era, a
inauguração da nova sede se mostrava fundamental e serviria
para ele mostrar sua capacidade de realização antes das próximas
eleições na qual pretendia se candidatar novamente. Portanto, o
cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato era prioridade
na gestão contratual.

A gestão contratual e a escolha dos seus
agentes

Diante da demanda gerada com a ampliação do número de mu-
nicípios a serem atendidos e, principalmente, da proximidade das
eleições, Otávio se mostrou preocupado com a gestão do contrato.
Ele sabe que a manutenção dos prazos e a garantia do melhor
interesse da administração passam por uma boa gestão contratual,
buscando minimizar elementos como o oportunismo e a assimetria
informacional que podem trazer prejuízos ao órgão, tais como o
descumprimento de prazos e a ampliação dos custos associados à
obra (MEDEIROS-COSTA, 2019).

Ciente da importância do gerenciamento desde o início da execução
do contrato (Medeiros-Costa e Terra, 2019) e cumpridor do que
versa a lei 14.133/2021 em seu artigo 117[1], o diretor reconhece
o caráter estratégico da gestão contratual e, consequentemente, da
escolha dos agentes que irão atuar nesse processo. Ainda durante
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a fase preparatória da licitação foi fornecido aos servidores do
órgão treinamento para gestão e fiscalização de contrato, conforme
a necessidade expressa no inciso X parágrafo 1o artigo 18 da Lei
14.133/2021. A participação no curso era facultativa e dez servidores
participaram desse treinamento, com destaque para Francisco e
Márcio que obtiveram as notas 10 e 9, respectivamente, na avaliação
empreendida ao final. Os dois foram indicados para atuar na
fiscalização do contrato, mas apenas um seria designado devido ao
volume de trabalho acumulado pelos servidores do órgão.

Os dois servidores possuem perfis distintos, mas ambos possuem
a qualificação técnica e a formação necessária para ocuparem a
função de fiscal:

Francisco é um servidor dedicado, com 40 anos no serviço público,
que sempre executou com zelo e probidade suas funções. É con-
siderado por Otávio e por seus colegas de trabalho como alguém
que sempre age de acordo com a lei. Por outro lado, ele também é
visto como um servidor inflexível, que tem como bordão a seguinte
frase: “Com a lei não se negocia”. Otávio sabe que com Francisco,
a gestão do contrato não terá problemas com os órgãos de controle,
mas não tem certeza se essa sua forma de agir funcionará com uma
empresa que segundo rumores enfrenta problemas financeiros, mas
que ainda possui um grande poder de mercado.

Márcio por sua vez, é considerado um servidor pragmático, focado
na resolução do problema e não em uma única solução para
diferentes situações. Entende que às vezes a negociação pode ser
um método mais eficaz do que os incentivos previstos nos contratos.
A frase que resume a sua atuação profissional é: “Estamos aqui
para encontrar soluções, não se preocupem.” Assim como Franscico,
possui vasta experiência, com 30 anos de serviço público, sendo
muito bem quisto pelos colegas. Porém, sempre atuou em processos
menores, ocupando as funções de gerente em diversas áreas, gestor
de contratos de prestação de serviço.

Considerando os dois perfis previamente selecionados e com medo
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de problemas com órgãos de controle e com os impactos que
eventuais irregularidades e falhas na gestão do contrato poderia
ter na sua provável candidatura, Otávio decidiu nomear Francisco.
Assim, a portaria foi publicada e Francisco notificado de suas novas
funções.

Envolto em uma série de atividades, Francisco se inteirou das
questões contratuais e analisando a complexidade do projeto temeu
não conseguir desempenhar com afinco a função para a qual foi de-
signado. Contudo, desistiu de solicitar a revisão da sua designação,
ao ser tranquilizado por Carla, a gestora do contrato.

Carla é uma servidora considerada estudiosa e experiente, porém
com dificuldade de dizer não. Ela já se aproximava da aposentado-
ria e andava desmotivada com o trabalho, mas disse a Francisco
que trabalhariam juntos e que sob a batuta do diretor Otávio tinha
certeza de que não teriam problemas na execução contratual, já que
a empresa contratada também tinha experiência com a realização
de obras públicas e atendia a todos os requisitos para contratação.

Começa a execução, iniciam os problemas

A pedra fundamental foi colocada e a obra teve início, a presença
do Ministro e até mesmo do Presidente deram o tom das falas, em
que a questão estratégica da nova sede foi mais uma vez enfatizada.
Otávio abriu os discursos e saudou o proprietário da empresa
contratada, dizendo ter certeza de que tudo sairia de acordo e que
dentro do prazo acordado.

Na plateia, Francisco acompanhava as falas e a importância dada à
obra pelos gestores presentes aumentava o seu já elevado senso de
responsabilidade e sua autocobrança. Mas, algo lhe dizia que nada
sairia às mil maravilhas como Otávio e Carla diziam.

Já no primeiro contato com o preposto da empresa contratada, Fran-
cisco percebeu que sua intuição parecia estar certa. Para realizar a
primeira etapa da obra dentro do prazo estabelecido no cronograma,



A diferença entre o veneno e o remédio pode estar na dose: aplicação de sanções
nas contratações públicas 159

Francisco julgava que a empresa precisaria de uma equipe pelo me-
nos duas vezes maior do que a que se apresentou e de maquinários
em quantitativos quatro vezes maior do que o que estava disponível
no canteiro da obra. Sendo assim, Francisco questionou o preposto,
que apresentou como justificativa as diversas obras que a empresa
estava concluindo em outros contratos com governos e garantiu que
essa questão não comprometeria os prazos e não traria prejuízos ao
órgão, já que o obra em questão estava na sua fase inicial. Francisco
se deu por satisfeito e retomou suas atividades se sentindo menos
preocupado.

Porém, nas visitas seguintes, os problemas continuaram e os empre-
gados reclamavam sobre o atraso no pagamento do vale transporte
e o descumprimento de diversas cláusulas aprovadas em convenção.
Francisco, tocado pela situação, ao procurar o preposto exigindo
explicações, foi informado que a empresa já havia efetuado o paga-
mento e que o atraso só ocorreu por uma falha no processamento
do banco. Como não havia atraso, Francisco não relatou aos seus
superiores.

Ao final do segundo mês, Francisco compareceu à obra e de posse do
cronograma procedeu à medição, conforme o pactuado em contrato.
Ao final desse período os trabalhos realizados pela empresa deve-
riam perfazer um total de 10% da carga de trabalho necessária para
a finalização. Francisco constatou que o apresentado correspondia
a menos da metade e não aprovou a etapa de medição. Francisco,
então, registrou o atraso e notificou Carla, a gestora do contrato.
Carla, então notificou a empresa, que atribuiu o atraso à incidência
de fortes chuvas na região. Ciente da pertinência da justificativa,
Carla decidiu que não havia motivos para abertura de processo
sancionatório.

Contudo, outro problema permanecia, pois a empresa começou a
pressionar para a aprovação da medição e Francisco não aceitava
a pressão, dizendo que com “a lei não negocia”. A empresa, por
sua vez, sob o argumento de que sem o recurso a ser pago após a
medição, não teria condições de continuar a obra, e de que o atraso
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foi ocasionado pela chuva, levou a demanda até o Diretor Otávio,
pois sabia do seu interesse na conclusão da obra e inauguração da
nova sede.

Otávio, temeroso dos prejuízos causados caso a empresa abandone
a obra, convocou Francisco para uma reunião. A conversa começou
ríspida, Otávio iniciou afirmando que Francisco deveria pensar no
órgão e que por uma questão simples não se poderia colocar em
cheque a continuidade da obra, desconsiderando os impactos que
ela teria sobre a gestão e a finalidade do órgão. Francisco, por sua
vez, argumentou que não poderia fazer nada no caso em questão e
que aprovar a medição de forma incorreta, além de estar incorrendo
em uma ilegalidade, seria um sinal de leniência, o que poderia
gerar atrasos e problemas ainda maiores. Francisco argumentou
que precisava seguir a regra e que não estava de acordo com a
decisão da não abertura de processo sancionatório, já que a empresa
não atrasou outras obras na região e a justificativa não deveria ser
aceita.

A reunião foi encerrada e o ponto de Francisco acerca da medição
prevaleceu, mas a hipótese de aplicação de sanção foi descartada.
Embora naquele momento, Francisco tenha saído como “vencedor”,
ele não se sentia prestigiado pela direção do órgão e sabia que a
forma como o diretor tratou a questão indicava que mais cedo ou
mais tarde ele enfrentaria novas pressões.

A empresa continuou o seu trabalho sem mudanças significativas e
mais uma vez as etapas estavam atrasadas. Como sempre, Francisco
procedeu à inscrição em formulário próprio e detalhou todos os
problemas, inclusive os reiterados atrasos. O processo foi instruído
por Carla, a empresa foi notificada para apresentação da defesa
prévia. Passado o prazo e o fluxo processual finalizado, a conclusão
foi de que a empresa deveria ser multada. Ao consultar a legislação
recém-sancionada, a gestora verificou que a multa não poderia ser
inferir a 0,5% e nem superior a 30% do valor do contrato celebrado.
E agora? Qual a dosimetria a ser utilizada? Se por um lado, Carla,
pressionada por Francisco, acreditava que um percentual muito
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pequeno não geraria um efeito educativo, por outro, ela sabia que
um percentual próximo de 30% poderia comprometer a capacidade
financeira da empresa e, por consequência, a continuidade da obra.

A gestora, após consultar alguns colegas que atuam em outros
órgãos, resolveu aplicar a multa de 5% do valor contratado. O pre-
posto, extremamente chateado, procurou Francisco e argumentou
que se tivessem tido uma relação mais próxima e cordial teria
percebido que a empresa está fazendo todos os esforços e que tinha
inclusive obtido um empréstimo que permitiu dobrar a capacidade
e que assim poderia terminar a obra no prazo, sem prejuízos para
nenhuma das partes.

Francisco voltou para casa se sentido culpado pensando que, talvez,
a sua designação como fiscal não foi a melhor escolha para esse con-
trato. Ele pensava que o perfil de Marcos, menos legalista, poderia
ter evitado o alto custo do processo sancionatório e os seus possíveis
efeitos na continuidade da obra. Alguns colegas perceberam o
incômodo de Francisco e manifestaram apoio a sua decisão. De
acordo com os colegas, sem o pulso firme de Francisco, a empresa,
provavelmente, não teria modificado o seu comportamento e os
atrasos seriam maiores.

Decorridos um terço do prazo para finalização da obra, Francisco
continuava não acreditando que o prazo seria cumprido. O tempo
transcorreu e ao final do primeiro ano a empresa já havia recupe-
rado o atraso, mas um sexto sentido aliado ao que ele já havia visto
ao longo de sua vasta experiência no serviço público, fazia com
que Francisco imaginasse que nessa etapa final algum problema
ocorreria.

Francisco estava certo. Em uma das visitas ao canteiro de obras para
acompanhar os trabalhos e fazer a fiscalização de rotina percebeu
um grande tumulto. Francisco se coloca a par da situação, uma viga
importante da construção havia desabado. O preposto se dirigiu a
Francisco e disse que a responsabilidade era de quem elaborou o
projeto e que o órgão teria que arcar com os custos do reparo e com
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os prejuízos ocasionados. Além disso, o preposto alegou que houve
falha da fiscalização que deveria ter apontado os problemas. Em
seguida, o preposto deixou Francisco falando sozinho e saiu.
Preocupado e tentando encontrar uma solução, Francisco tratou
logo de reportar a situação para Carla para avaliarem quais as
medidas cabíveis.

E agora o que fazer?

O processo foi instruído com base nos eventos observados, ampla
defesa e o contraditório garantido. Carla estava pensativa e anali-
sava a situação ponderando as opções, ela acreditava ter feito uma
escolha errada ao definir o percentual da multa. Agora, mais uma
vez, ela se via na necessidade de tomar uma decisão e se perguntava
como deveria gerenciar a situação.

Ela consultou Francisco, que indicou que a decisão deveria ser a
rescisão contratual e a consequente sanção de impedimento para
licitar e contratar. O fiscal argumentava que o dano causado pelas
falhas do contratante era enorme e que a empresa, por meio do seu
preposto, já havia declarado não ser possível cumprir o acordado.
Além disso, o preposto declarou que a empresa iria acionar a justiça,
caso fosse sancionada.

Por outro lado, ao ser consultado de maneira informal, o Diretor
Otávio ponderou sobre os custos associados à rescisão contratual e
o tempo necessário para que fosse realizada uma nova contratação.
Argumentou ainda que corria risco de a justiça anular qualquer
decisão administrativa e que uma multa alta levaria à empresa
a falência. Uma falência da empresa paralisaria muitas obras e
modificaria toda a estrutura de mercado, diminuindo a competição
em licitações futuras. Pressionado pelos seus superiores e já certo da
impossibilidade de cumprir o cronograma, o Diretor agora estava
preocupado em finalizar a obra e evitar que outras obras do poder
público fossem paralisadas e uma grande empresa ficasse fora do
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mercado. Dando um voto de confiança à gestora, o Diretor declarou
sua total confiança e apoio a decisão que fosse tomada.

Carla deixou o órgão no final do expediente e, dirigindo para a sua
casa, não conseguia tirar a questão da cabeça. Passou a noite toda
pensando sobre qual decisão tomar e chegou a uma conclusão.

O processo precisava ser finalizado, e a solução encontrada pela
gestora foi seguir o conselho de Francisco. O contrato foi rescindido
de forma unilateral e com o devido trâmite a empresa foi impedida
de contratar e licitar com a administração pública federal pelo prazo
de dois anos.

Um ano se passou desde que a sanção foi aplicada a empresa
recorreu à justiça e conseguiu reverter em caráter liminar à penali-
dade aplicada. A obra está parada e ocasionou um prejuízo para a
administração pública. Sempre que se encontram, Francisco e Carla
se perguntam o que poderiam ter feito diferente para que o contrato
fosse executado dentro das condições pactuadas.

Perguntas para Debate

1- Diante dos eventos narrados, o que poderia ter sido feito diferente
para que o contrato fosse executado dentro das condições pactua-
das?

2- Quais seriam as alternativas às decisões tomadas por Francisco
e Carla, ao definirem o pagamento de acordo com o cumprimento
do cronograma e que a multa seria de 5%? Quais são os prós e os
contras de cada alternativa?

3- Todos os riscos associados à decisão de rescindir o contrato foram
considerados pelos atores envolvidos? Aponte os riscos existentes
e apresente sugestões para gerenciá-los.

4- Como a decisão do diretor de nomear Francisco para a posição de
fiscal do contrato contribuiu para o desfecho do caso? As decisões
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de Francisco foram orientadas para preservação dos interesses do
órgão?
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Parte II - Tutoriais

Dicas simples e práticas para aprimorar a utilização de casos de
ensino em ADM



Quais os benefícios de
adotar casos no ensino

superior em
Administração?

Autores: Thiago Zottmann e Helena A. Costa

Um caso é uma maneira de “aprender pela simulação da realidade”.
Em resumo, ele traz a descrição de uma situação, ou seja, a narrativa
de uma história relevante que possa vir a ser discutida em sala de
aula, podendo conter ou não um problema bem delimitado (ELLET,
2007; CURADO, 2011; BANDEIRA-DE-MELLO, 2011).

“No campo da Administração, um caso de ensino é a descrição ou
relato de um cenário vivenciado no campo da gestão organizaci-
onal, ou seja, o relato de uma situação enfrentada por gestores e
executivos na vida real.”

No campo da Administração, um caso de ensino é a
descrição ou relato de um cenário vivenciado no campo
da gestão organizacional, ou seja, o relato de uma
situação enfrentada por gestores e executivos na vida
real.

Quando observadas as transformações provenientes da globaliza-
ção e das novas tecnologias, é necessário reinventar o processo de
aprendizagem. Assim, o modelo tradicional de educação, no qual há
a predominância de aulas expositivas, tende a perder relevância.

Para os profissionais do futuro, segundo dados do relatório “The
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Future of Jobs”, do World Economic Forum (Fórum Econômico
Mundial), espera-se um conjunto de habilidades, tais como:

• pensamento analítico e inovação,
• aprendizagem ativa e estratégias de aprendizado,
• resolução de problemas,
• pensamento crítico,
• criatividade, entre outras competências de caráter tanto téc-

nico, quanto comportamental.

Apesar de serem competências com relevância atual, várias delas
já eram discutidas há cerca de 20 anos, conforme pode ser visto
nos estudos de Gramigna (2002), que elencou 15 competências, que
segundo a autora são essenciais para os profissionais, independente
de seus setores de atuação.

Mas de que forma podemos buscar desenvolver esse conjunto de
competências?

Segundo Bonner (1999), a melhor forma para aprimorar habilidades
complexas é por meio de metodologias de ensino que propiciam
a prática de aprendizagem ativa, prática essa compatível com a
resolução e discussão de estudos de caso no ambiente acadêmico,
conforme mencionado anteriormente.

Com a utilização de casos, os estudantes são convidados a construir
seu conhecimento de maneira dinâmica e pouco previsível, pos-
suindo um papel mais ativo, uma vez que é preciso preparo prévio
para uma boa participação e discussão em sala de aula. Além disso,
ao se depararem com problemáticas reais vivenciados em organiza-
ções, os alunos são convidados a utilizarem uma abordagem mais
próxima à prática, amparando-se nas teorias como base para suas
escolhas.

Dessa forma, entendemos que eles criam repertório para
a tomada de decisão dentro de ambientes complexos.
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Diversos autores nos amparam a compreender quais seriam os prin-
cipais benefícios de se aplicar esse método na educação superior.
Entre eles, temos Charles Gragg, um dos pioneiros na utilização
do método no ensino de Administração, William Ellet, docente do
programa de MBA da Harvard Business School, uma das faculdades
mais relevantes dos Estados Unidos, bem como David Jennings
pesquisador vinculado a faculdade de Administração Nottingham
Business School, entre outros pesquisadores estrangeiros e brasi-
leiros foram importantes para construirmos um referencial e nos
ajudar a entender os benefícios da utilização de tal metodologia.

Entre os benefícios de tal prática no campo da Administração,
podemos apontar como principais o desenvolvimento desoft e hard
skills, ou seja, competências tanto de caráter técnico, quanto o
de caráter comportamental. Alguns benefícios da aplicação deste
método são:

• Propiciar aos futuros gestores uma situação na qual há li-
berdade para explorar os problemas, uma vez que não são
problemas com consequências reais;

• Desenvolver capacidade de análise, atitude, confiança e res-
ponsabilidades próprias;

• Confrontar as complexidades de situações específicas;
• Desenvolver habilidades interpessoais, de comunicação e de

escuta e;
• Relacionar a teoria com a prática.

—-
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Quais os papéis dos
professores e estudantes
no método de casos?

Autora: Helena A. Costa

O papel dos participantes da aula é extremamente modificado
quando utilizamos o método de casos de ensino.

O professor passa de expositor a mediador.

Os estudantes passam de um papel passivo a construto-
res de seu próprio conhecimento.

Essa compreensão, e os acordos derivados dela, devem estar bem
claros desde o começo das atividades do grupo. Vale a pena investir
na compreensão destes papeis dentro da sala de aula para que
o grupo avance na mesma direção. Sugiro dedicar um ou dois
encontros a construir essa compreensão com o grupo, antes mesmo
de adentrar os casos.

Um material interessante sobre o tema, e que utilizo com minhas
turmas, foi produzido pela Harvard Business School (2005) e pode
ser encontrado aqui. Resumidante ele traz 3 ideias chaves: resulta-
dos esperados; pré-condições e os comportamentos esperados.

Resultados: espera-se que o aprendizado vá muito além do mo-
mento da sala de aula, que os estudantes possam se engajar e
sejam energizados pela interação em aula para desenvovler um
aprendizado duradouro e posterior. Ademais, que o aprendizado
seja muito além do nível individual, que passe a ser baseado nas
relações e interações que surgem.
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Pré-condições: uma condição básica é a relação de respeito mútuo
entre o professores e os estudantes, bem como deles entre si. Isso
que garante um espaço saudável no qual as pessoas podem “arriscar-
se” a expor suas opiniões. Todos devem vir bem preparados para
o debate e com abertura para escutar opiniões divergentes. Os
materiais, as perguntas e a estrutura do programa devem estar bem
desenhados para os propósitos do curso.

E, enfim, os comportamentos: deve-se zelar pela pontualidade dos
encontros (começar na hora e terminar na hora, pois isso ajuda
muito a manter o ânimo durante as discussões).

Do professor, espera-se:

• dedicação a preparar (e/ou selecionar) os conteúdos e a dese-
nhar o processo, incluindo questões instigantes para abertura
e continuidade dos debates, alinhadas e adequadas aos objeti-
vos de aprendizagem.

• que ele mantenha uma linha lógica nas discussões e faça co-
mentários de fechamento, agregue informações importantes
e adequadas ao debate.

• que pratique uma escuta atenta, ao lado de uma condução
flexível da conversa.

Ou seja, o professor é responsável por estimular e encorajar a
partipação dos participantes. Isso passa, muitas vezes, por buscar
incluir novos pontos de vista e mais estudantes na discussão.

Espera-se do professor que ele seja mais um hábil
elaborador de perguntas que levem os estudantes a uma
construção do que um fornecedor de respostas.

Dos estudantes, espera-se que:

• participação ativa, preparação prévia e abertura para uma
escuta atenciosa
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• contribuição com suas reflexões, experiências prévias e arti-
culação de ideias que permitam ao grupo avançar

• abertura para construção do conhecimento em grupo, articu-
lando diferentes pontos de vista.

Espera-se do estudante que ele se responsabilize pelo
seu processo de aprendizagem e agregue seus conheci-
mentos, opiniões e experiências ao debate coletivo.

Com esses novos papeis claros, o grupo poderá seguir com pactos
mais claros e combinados que proporcionem um ambiente favorá-
vel para o debate de casos.

Referência

Characteristics of Effective Case Teaching - Harvard Business
School, 2005



O que define um bom
caso de ensino?

Autora: Helena A. Costa

Refletindo sobre o modo como escolho casos para os meus cursos,
cheguei a alguns critérios que revelam o que considerado um bom
caso de ensino. Espero que essa reflexão possa te ajudar a escolher
um caso para o seu objetivo - quer seja ele promover uma aplicação
em uma aula, um treinamento ou uma seleção.

Em primeiro lugar, um bom caso é focado no problema, e não
na solução. Um caso interessante tem uma ou mais problemáticas
situadas em um contexto e também apresenta um ou mais objetivos
de aprendizagem bastante claros. Ele também traz possibilidades de
desdobramentos diferentes, e não de resposta única.

Em segundo lugar, um caso de qualidade traz uma narrativa que
envolve o leitor como tomador de decisão e não como mero
expectador da situação. Ou seja, um bom caso de ensino não é um
mero exemplo, nem uma história que já tem um fim determinado
(ou influenciado pelo autor).

Ainda, um bom caso de ensino oferece evidências e informações
suficientes e ricas para as perguntas que orientam o debate e levem
a uma análise que embase uma tomada de decisão. Contudo, ele
lida com ambiguidades e ruídos de informação, replicando uma
situação real em que não se dispõe de todos os elementos desejados
no momento do reconhecimento do problema.

Por fim, um bom caso traz perguntas estimulantes para a reflexão
em nível individual e a discussão em nível coletivo. Ele deve ser
adequado para o nível dos participantes e para a temática a ser
trabalhada.
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Algumas vezes, um caso que não é tão bom, pode ser transformado
em uma potente ferramenta de aprendizagem a depender da estra-
tégia adotada em sala de aula. Perguntas para debate que sejam
interessantes e instigantes para aqueles estudantes fazem toda a
diferença e podem ser criadas pelo próprio professor com base em
um caso já escrito.



Como escolher um caso
interessante para minha

turma?
Autora: Helena A. Costa

No momento de planejamento dos cursos, os professores se depa-
ram com a necessidade de selecionar os casos para suas aulas.

Esse processo pode ser bastante divertido, mas também pode ser
tornar cansativo. Neste processo, analisamos dezenas de possibilida-
des, lemos muitas opções de casos, visitamos muitas bases de casos
até encontrar aqueles que atendem aos nossos objetivos pedagógi-
cos daquele determinado conteúdo, daquela aula ou para aquela
turma. Algumas vezes buscamos pelo tema da disciplina, pelo tema
específico da aula em questão. Em outros momentos, buscamos por
organizações específicas, territórios, períodos temporais, empresas
ou eventos que nos chamam atenção.

A escolha do professor pode ser simplificada quando alguns crité-
rios ficam claros. Assim, vamos sugerir aqui 6 pontos para serem
observados:

• o caso tem um nível de dificuldade compatível para seus
objetivos e para sua turma. Ou seja, nem fácil demais, nem
incompreensível

• o caso possibilita trazer diferentes perspectivas e interpreta-
ções, portanto não se baseia na ideia de que há apenas uma
resposta correta ou uma decisão ideal

• o caso mostra pessoas e eventos em seus contextos temporal e
organizacional com riqueza de informações, mas não dá conta
da realidade completa
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• o caso tem ruídos e informação parcial, lida com ambiguidade
• o caso não tem foco no desfecho, mas sim traz ênfase nas

perguntas que alimentam uma discussão
• o caso favorece que o estudante construa seu conhecimento,

individual e colaborativamente, e não apenas encontre este
conhecimento em algum lugar

Os pontos acima dizem respeito, sobretudo, à qualidade do caso e
adequação aos objetivos do professor. Há ainda outros aspectos que
podem ser observados que dizem respeito aos casos disponíveis nas
diferentes bases digitais. Um deles é o orçamento destinado para a
atividade, pois há bases de casos que são gratuitas e outras pagas.
Se na sua realidade não há orçamento para comprar casos, veja
maiores detalhes no Tutorial “Como obter casos gratuitos para os
meus cursos?”



Como ler um caso?
Autora: Helena A. Costa

Um dos passos mais importantes para o bom andamento de uma
aula baseada no método de casos é a preparação. Ela faz parte da
tríade revelada por Ellet (2007): preparação, presença e participação.

Para que esse caminho possa ser percorrido é necessária uma leitura
de qualidade.

Mas o que é uma leitura proveitosa de um caso? A
resposta é: uma leitura ativa.

Leitura ativa é um processo de apreensão do conteúdo escrito
em que você vai interagindo com ele ao longo da leitura. Ou
seja, você lê e faz perguntas para si e para o texto o tempo todo.
Você marca informações chaves (lembrando que um bom caso tem
ruídos e algumas imprecisões para simular a realidade do processo
decisório). É a capacidade de ler ativamente que coloca o leitor
como peça central naquele enredo, avaliando as ideias centrais.

Uma leitura ativa é crucial para uma boa compreensão do caso. Ler
ativamente siginifca interagir com o conteúdo, problematizando,
tomando notas, pesquisando questões que aparecem e que você
ainda não domina, fazendo conexões com seus conhecimentos
prévios e experiências. Durante a sua leitura, você faz ligações com
outras experiências, lança perguntas que não estão óbvias. Tudo
isso vai acumulando elementos para que o caso vá tomando forma
e as informações relevantes sejam organizadas.

Uma dica importante é que você, provavelmente, vai ler o caso mais
de uma vez. E sua leitura pode não ser linear: você vai avançar, vai
voltar, vai consultar pontos destacados, vai retomar aspectos depois
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de conhecer as perguntas para análise. Dessa forma, você ganha um
mecanismo mais potente para compreender e analisar criticamente
o que você está lendo, fornecendo melhores informações para a
etapa seguinte: a análise do caso.

Referência:

ELLET, W. The Case Study Handbook. Harvard Business Press,
Cambrigde: 2007.



Como analisar um caso?
Autora: Helena A. Costa

A fim de desenvolver o conjunto esperado de habilidades, tanto de
comunicação como de análise, é fundamental que a análise do caso
ocorra em esferas diferentes e complementares.

É interessante partir de uma análise individual para que, em se-
guida, o debate possa crescer em grupos menores (duplas, trios, etc)
e, então, alcançar a turma completa. A construção da análise nestas
esferas permite um crescente de complexidade e de exposição a
novas ideias, dando tempo de assimilação e de refinamento dos
argumentos, entendimentos e análises dos estudantes. Isso permite
também um crescente de confiança para expressar suas interpreta-
ções em público.

O primeiro passo para analisar um caso é compreender
o problema.

Ou seja, qual é a questão central posta que eu vou me dedicar
a analisar. Alguns casos trazem inúmeros problemas explícitos,
já outros não trazem nenhum. Por isso, primeiramente, é preciso
definir o problema.

Em seguida, parte-se para o levantamento de informações que
possam ajudar a interpretar possíveis causas, consequências das
alternativas, preferências, objetivos ou outros elementos importan-
tes no processo decisório. Para a análise, a depender do caso, é
interessante a oferta de um referencial que permita que o estudante
construa um framework para aquele problema em debate. Uma das
soluções possíveis, e que eu mais utilizo, é o emprego de etapas de
tomada de decisões estruturadas.
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A análise de um caso passa pela demonstração de um raciocínio,
que combina elementos apurados no caso ou até mesmo outros
apanhados de pesquisas complementares. Assim, é preciso lembrar
que a atividade de ensino e aprendizagem com casos parte do
princípio de que existem saídas diversas para o mesmo problema,
e não uma resposta única. O que interessa é que a análise tenha
ancoramento lógico nas evidências e seja coerente com o problema
em debate. No próximo Tutorial, trataremos do debate em si.



Como debater um caso
em sala de aula?

Autora: Helena A. Costa

A discussão em sala é o momento mais esperado em uma dinâmica
de aprendizado baseada em casos de ensino. Por essa razão, Ellet
(2007) dedica um capítulo do livro dele a este tema e traz insights
muito interessantes que gosto de abordar em sala de aula, a fim de
criar um ambiente colaborativo e propício para trabalharmos com
casos, tirando o maior benefício deles.

Na medida em que o professor passou pela experiência de discutir
os mesmos casos em diferentes turmas e em diferentes momentos,
fica mais nítido o quanto é impossível controlar o resultado. Aí
inclusive está uma beleza do processo: o resultado é único e depen-
dente do grupo.

Há estudantes mais engajados, há visões de mundo distintas. Eu
mesma já fiz experimentos de discutir o mesmo caso com turmas
com composições muito distintas e fiquei impressionada como
o ponto de chegada foi diferente, o que torna o processo mais
interessante.

Portanto, a padronização de respostas não é um critério
válido ou desejável.

Um aspecto que fica bastante claro na minha experiência é que,
quanto maior o nível de preparação do professor que conduz o
debate e dos estudantes, o debate é mais rico e proveitoso. Quando
o pilar da preparação foi feito adequadamente, a participação tende
a ocorrer com maior qualidade. Por isso, o curso deve reservar
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tempo e estimular uma boa preparação. Isso fará toda a diferença
na qualidade do debate.

Para o debate de um caso os papeis tem que estar claros e ajustados
entre os participantes também. Espera-se um acordo de convivência
em que se respeitem os tempos de fala e se valorize a escuta como
parte integrante do processo de comunicação. Ainda, é fundamental
que esteja visível para todos a corresponsabilização dos participan-
tes para que seja um debate rico e interessante.

Uma boa aula de casos é inquietante. As pessoas desejam expor
seus pontos de vista e se prontificam para falar. Todavia, tomando
uma frase de Ellet (ano, pagina): “discomfort is unavoidable” (o
desconforto é inevitável). Afinal, existem diversos riscos ligados à
exposição das suas ideias em público. Por essa razão, é preciso inves-
tir no encorajamento de um ambiente social acolhedor e respeitador
das diferenças de opiniões, ele será fundamental para o sucesso do
uso de casos de ensino. Por fim, o papel do professor como mediador
deve estar claro e dos participantes como protagonistas.

Para saber mais sobre como mediar uma aula de casos, visite este
link Como mediar uma discussão de casos na minha sala?

Referência:

ELLET, W. The Case Study Handbook. Harvard Business Press,
Cambrigde: 2007.



Como avaliar o
desempenho dos

estudantes?
Autora: Helena A. Costa

Os processos de aprendizagem requerem novos olhares sobre o
monitoramento do desempenho.

Definitivamente, não seria coerente inovar no método de ensino,
migrando para a abordagem de casos, e seguir com uma avaliação
baseada em provas (que ainda pressupõem respostas certas x erra-
das).

Por essa razão, enfatizo que o uso do método de casos pede um
sistema de avaliação que seja coerente.

A coerência se dá ao passo em que os estudantes possam praticar
a análise e o debate de casos. É interessante que isso se dê em
níveis indivuais e coletivos, ou seja, que o estudante possa analisar e
formar opiniões. Depois, em um segundo passo, elaborar junto a um
grupo, expondo ideias e opiniões. Com esses dois passos, pode-se
alcançar o melhor que o estudo de casos pode ofertar na formação
dos estudantes: capacidade analítica e capacidade de comunicação.

Na minha experiência em sala de aula, a avaliação do desempenho
em turmas baseadas em casos foi o ponto mais exigiu esforço da
minha parte (e exige até hoje). A cada semestre reviso, testo novas
formas de avaliar e de manter a coerência ao longo do processo.

A partir desta experiência, atualmente adoto um misto entre as
seguintes atividades:

• análises feitas individualmente: essas atividades são pequenos
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textos que os estudantes produzem em resposta a uma questão
do caso que será debatido na aula seguinte. Isso eleva o grau
de preparo individual para melhor aproveitamento quando se
chega ao coletivo.

Sempre que houver a possibilidade, sugiro como uma excelente
prática, a oferta da possibilidade de o estudante revisar sua resposta
após o debate. Desta forma, o participante é convidado a refletir
novamente sobre o que pensava, agregando novos pontos de vista
e elementos à resposta que havia escrito. Esse para mim é um
dos pontos que mais revela o aprendizado como processo e a
necessidade de reflexão contínua, e que não estamos em busca de
respostas certas, mas sim de evidências que sustentem as análises.

• atividades pontuadas em que os estudantes escolhem casos
(em bases de casos gratuitas) para apresentar aos colegas. Essa
atividade é valiosa porque proporciona o aprendizado de lidar
com as fontes de casos e revela interesses daqueles estudantes.
Eles apresentam os casos para a turma com uma pequena
análise oral.

• atividades de visita técnica a fim de escrever um caso coleti-
vamente: essa foi uma das melhores atividades que já realizei
com minhas turmas. Visitamos uma empresa, investigamos
dados, conversamos com gestores e, como resultado, os estu-
dantes escreveram um caso como produto final em formato de
wiki. Quando concluíram a análise, uma gestora da empresa
visitou a turma para debater as propostas. Um dos casos
produzidos assim foi o Bxblue, que pode ser encontrado aqui.

• por fim, como trabalho final, solicito a análise em grupo de
um caso selecionado. Algumas vezes, eu pré-seleciono o caso
e toda a turma se debruça sobre ele (o que permitedebates
mais aprofundados e com maior presença de contraditórios,
o que é muito interessante). Outra vezes, sugiro que os es-
tudantes escolham um caso para analisar (o que permite uma
maior abertura para o novo e atualização dos casos debatidos).
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Essa é uma possibilidade de avalição, inclusive, para turmas
que não tem toda sua dinâmica baseada em casos, mas que
podem se aproveitar deles para reunir aspectos conceituais e
aplicação.

Espero que essas ideias ajudem você, professor, a agregar os casos
de ensino nos seus processos de ensino-aprendizagem. E que esse
movimento gere uma onda positiva de trocas com seus estudantes.



Como escrever um caso
de ensino?

Autora: Helena A. Costa

Para escrever um caso de ensino é preciso partir de uma situação
problema e um objetivo de aprendizagem. Atrelando esses dois
aspectos teremos um documento interessante para apoiar a apren-
dizagem criativa, colaborativa e aplicada.

Devemos lembrar que um caso de ensino é sempre focado no
problema, não necessariamente na resposta. Um caso de ensino vai
além do registro da situação, ele precisa ter uma narrativa atrativa,
alinhada com o objetivo inserir o leitor na situação e levar para ele
a possibilidade de participar da decisão, tornando-se participante
do dilema apresentado. Para isso, é preciso ofertar informações
suficientes para as perguntas que orientam o debate e levem a uma
análise que embase uma tomada de decisão.

O caso com a finalidade de promover um aprendizado aplicado e
colaborativo precisa contextualizar bem o leitor. Trazer um con-
texto rico, tanto temporal quanto organizacional é fundamental.
Para a escrita de um caso não-fictício, é preciso colecionar boa
base de informação, que pode ser primária (entrevistas, documentos
originais) ou secundária (mídia, entrevistas). Uma mescla entre
ambas também contribui para a riqueza do caso. Quanto mais
informação de qualidade, mais ele irá estimular o leitor a se colocar
no papel de decisor.

Um caso de ensino também não pode ser ingênuo em sua narrativa.
Ele precisa tratar de diversas facetas da situação, ainda que privile-
gie a visão de um personagem. Ele precisa retratar a complexidade
da realidade, que é sempre multiescalar e facetada. Aqui vale
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também adotar técnicas de storytelling, enriquecendo o ponto de
vista do narrador ou do protagonista, sua visão, suas emoções
diante da situação problema. Quando o caso é real, é preciso se
certificar do direito de uso dos dados e se existem cláusulas de
confidencialidade (especialmente se foram apurados em pesquisas
científicas ou projetos de consultoria).

A informação apresentada deve ser rica, porém não deve ser exaus-
tiva. Ela pode conter ruídos e lacunas, simulando a realidade. O
estudante, entre outras propostas, pode ser convidado a suprir essas
lacunas. É bastante interessante quando apresentamos um caso
que precisa ser consultado e que permite uma leitura ativa por
parte do estudante. Ele lê participando, anotando, buscando quais
informações são essenciais para sua tomada de decisão.

Finalmente, as perguntas precisam ser claras e instigantes para o
debate. Elas devem ser apresentadas em uma ordem crescente de
complexidade. Pela experiência em sala de aula acumulada, um
conjunto de 5 perguntas é interessante e suficiente para um bom
debate.

Algumas sugestões de caminhos para perguntas são: se há concor-
dância/discordância com o caminho adotado no caso, propor uma
análise de riscos ou prós e contras sobre a decisão, colocar o leitor
no papel de decisor para optar por um caminho na sequência do que
foi apresentado, pedir sugestão sobre como implementar algo ou a
análise do grupo sobre determinada situação que aparece no caso,
levantar quais estratégias poderiam ser adotadas para viabilizar
algum objetivo apresentado no caso.



Como obter casos de
ensino em gestão

gratuitos?
Autora: Helena A. Costa

Se você conta com recursos e deseja casos bastante contemporâneos
e em inglês, a base mais tradicional é a da Harvard Business
Review, que vende os casos a um preço especial para professores
cadastrados. É possível utilizar a opção de visualizar uma amostra
do caso gratuitamente. Todavia, isso garante o acesso do docente ao
conteúdo, mas não permite seu compartilhamento, o que inviabiliza
seu uso como material para aulas. Para utilizar como material
pedagógico, os professores precisariam pagar uma taxa para cada
estudante que utilizará o caso na atividade em sala, que gira ao
redor de USD 7.

Na realidade de universidades federais como a nossa, apesar de
desejamos trabalhar com casos de ensino em gestão, não contamos
com recursos financeiros para isso. Para estes casos, trazemos dicas
de bases internacionais como MIT Sloan e o The Case Center. Elas
ofertam alguns casos gratuitos (normalmente uma seleção de casos
mais antigos) e outros pagos. Se você tiver interesse por casos em
outros idiomas, especialmente em inglês, essas fontes são bastante
interessantes. Elas permitem um olhar sobre empresas mais globais.

Se o seu foco são casos nacionais, as bases mais conhecidas do
Brasil são gratuitas. INSPER e ESPM, duas IES privadas sediadas
em São Paulo, oferecem centrais de casos escritos por seu corpo
docente. INSPER exige apenas uma inscrição para que você baixe os
casos, na qual é necessário indicar a utilização pretendida. Uma das
vantagens dos casos do INSPER está na oferta deles traduzidos em
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inglês. A ESPM tem um banco de casos mais antigo e com o olhar
voltado para a especialidade de propaganda e marketing. A ENAP
disponibiliza um repositório voltado para gestão pública brasileira.
E a GV Casos oferece casos publicados na revista, cobrindo temas
mais variados. São fontes para se pesquisar casos gratuitos para suas
disciplinas.

A Casoteca ADM também é um recurso gratuito e livre para
utilização no ensino de Administração. Os casos são escritos por
professores e estudantes da Universidade de Brasília, vinculados a
um projeto que busca inovar a aprendizagem e dividir isso com a
sociedade de modo mais amplo.

Para saber mais da a Casoteca ADM, visite nosso site:
www.casoteca.adm.unb.br.



Aprendendo em ação:
utilização de casos para
inovação no ensino e

aprendizagem
Autora: Helena A. Costa

Esse tutorial é dedicado a uma dica de leitura. Acaba de ser
lançado um livro que pode contribuir com o que buscamos: uma
aprendizagem mais autônoma, criativa e inovadora por meio do
uso de casos de ensino.

“Aprendendo em ação: utilização de casos para inovação no ensino
e aprendizagem” é o livro que está sendo lançado pelos professores
Anielson Barbosa da Silva (UFPB) e Rodrigo Bandeira-de-Mello
(FGV EAESP).

Os autores nos presenteiam com uma obra - livre e digital - sobre
o processo de aprendizagem a partir de casos. Para os autores:

“O método apresentado consiste na utilização de casos
para ensino como uma estratégia que potencializa a
formação profissional, uma vez que articula a teoria
e a prática, e a reflexão em ação. Defendemos que
a vivência de experiências pessoais deve integrar o
contexto da formação acadêmica — seja na graduação
ou na pós-graduação — e contribuir com uma estratégia
inovadora de ensino e aprendizagem orientada para o
estudante”.
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O livro, que traz um excelente prefácio da professora Anete Al-
berton (UNIVALI), cobre temas de profundo interesse para quem
deseja refletir e aprimorar a pedagogia e o desenvolvimento de
competências com o uso dos casos em sala de aula. Se você está aqui
na Casoteca ADM, certamente é um dos interesses que partilhamos.
Afinal, o projeto da Casoteca ADM foi pensado não apenas para
termos casos em si, mas para oferecermos um espaço de apoio a
essa prática pedagógica, na forma de tutoriais, tanto para alunos
como para professores.

A professora Anete nos apresenta elementos e perguntas muito in-
teressantes. A professora contextualiza um esforço coordenado que
tem sido feito para aprimorar a aplicação do método na formação
de administradores no Brasil. Uma questão que me chama atenção,
particularmente, é a reflexão sobre as notas de ensino (uma questão
que está sempre nas nossas reflexões aqui na Casoteca ADM - e que
optamos por não tê-las). Outro aspecto é nos chamar para refletir
o futuro desses instrumentos, pensando em casos multimídia (algo
que também está na nossa cabeça e que trabalhamos para alcançar).

Na obra, os autores discutem aspectos sobre o planejamento para o
uso de casos, a preparação para o debate, a produção de casos, os
papeis dos professores, entre outros.

Experiência é uma palavra chave na abordagem que os autores
trazem:

“Um dos aspectos centrais dos casos para ensino é a experiência.
Como uma das dimensões do sistema de aprendizagem em ação,
valorizar as experiências dos alunos e professores/facilitadores é
determinante no crescimento pessoal e coletivo. Os casos para
ensino visam acelerar a aquisição de novas experiências pelos alu-
nos, mas também é importante estimulá-los a compartilharem suas
experiências profissionais e sociais durante as sessões de análise
de caso. Ademais, a utilização de casos para ensino contribui para
o desenvolvimento da prática reflexiva dos alunos. Para isso, é
preciso criar um ambiente de aprendizagem que favoreça a reflexão
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individual e coletiva nas várias fases do processo de análise no
contexto da sala de aula (Silva e Bandeira-de-Mello, 2021, p. 64).”

Espero que possamos, ao longo do tempo, desenvolver mais cada
um dos tópicos, bem como enriquecer os nossos tutoriais, mesmo
os que já foram publicados, com a reflexão deles. E, com sorte,
fazer uma colaboração com esses autores, que aportam uma refle-
xão de alta qualidade para o aprimoramento do processo ensino-
aprendizagem em ADM.

O ebook pode ser acessado na Editora da UFPB, na íntegra: aqui¹³.

E a live de lançamento está disponível aqui¹⁴. Boa leitura!

¹³http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/view/680/961/8722-
1

¹⁴https://www.youtube.com/watch?v=zeI9KeQ6LOg

http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/view/680/961/8722-1
https://www.youtube.com/watch?v=zeI9KeQ6LOg
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/view/680/961/8722-1
http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/view/680/961/8722-1
https://www.youtube.com/watch?v=zeI9KeQ6LOg


Apontando para o futuro
O projeto Casoteca ADM está apenas nascendo e já aponta para
o futuro. Em sua breve vida, foi iniciada uma construção que nos
mobilizou e motivou. Sete professores da Universidade de Brasília
estiveram diretamente envolvidos e mais de 20 estudantes con-
tribuíram durante um ano de desenvolvimento. Para além destes
números, tivemos uma qualidade de interação supreendente e que
nos motiva a seguir construindo.

Esse caminho nos mostrou que o lançamento da Casoteca ADM,
como um projeto financiado pelo Edital A3M do CEAD/UnB, era
apenas o primeiro passo. Em lugar de compreender este momento
como um ponto final, entendemos que a Casoteca criou corpo e
seguirá florescendo.

Para que a Casoteca ADM tenha condições de seguir adiante, foi
transformada em um projeto de extensão, que buscará condições
de se fortalecer e de entregar, continuamente, para a comunidade
universitária e para a socidade, um suporte para a utilização de
casos de ensino. Neste caminho, buscará ampliar o debate e apoiar
a utilização de casos no ensino superior em Administrção no Brasil.

Esperamos que cada vez mais professores do ADM possam se juntar
a nós, seja escrevendo casos ou tutoriais, seja orientando estudantes
que escrevem casos ou movimentando sua aplicação em sala de
aula. E, no futuro, que possamos acolher também professores de
outras áreas de conhecimento da UnB, que se dedicam a assuntos
de gestão, como nossos autores.

Sonhamos que mais estudantes queiram fazer parte e disseminar o
que aprenderam. Que reforcem seus papéis como aprendizes com
casos e como redatores, como disse o professor José Márcio no
Prefácio deste livro. Essa é uma jornada de excelência na formação
de profissionais.
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Desejamos também que cada vez mais empresas e outras organiza-
ções se juntem a nós como parceiras para viabilizar o projeto. Que
dividam conosoco seus conhecimentos e dúvidas para pensarmos
juntos. Para essa abertura, é preciso uma construção de confiança
mútua e uma coragem enorme.

Desenhamos para o futuro uma ampliação das experiências de
aprendizagem. Como avanços, queremos gerar maiores trocas ao
redor dos casos hoje publicados, criando espaço para notas de
ensino colaborativas e em constante evolução na plataforma. Além
disso, queremos evoluir para casos de ensino cada vez mais multi-
mídia, acoplados com vídeos, podcasts, entrevistas e interações em
redes sociais. Queremos também que haja uma conexão cada vez
maior com nossos estudantes, que sejam não apenas consumidores
de casos, mas também produtores de conteúdo para sua própria
aprendizagem. Além disso, queremos compartilhar esse conheci-
mento em workshops, oficinas, cursos para nossa comunidade
universitária e para todos aqueles que se interessam por gestão.

Queremos que esse recurso seja útil e contribua para essa visão
de uma aprendizagem em ADM que seja cada vez mais aplicada,
crítica e colaborativa.

Até a próxima!



Contatos

www.casoteca.adm.unb.br

Instragram @casoteca_adm
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