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Resumo

Os novos cenários competitivos tornaram imprescindível a adaptação das empresas e a transformação das estratégias comerciais. Forças
como globalização, comoditização e crescimento do poder de barganha dos compradores exigem a redifinição dos processos de
negócios. Neste relato segue apresentada a execução da reestruturação levada a termo na empresa Implastec Plásticos Técnicos e
Lubrificantes Esepciais, tendo como base o referencial teórico de práticas embasadas em estratégia, gestão de recursos humanos,
marketing, administração de vendas e sistemas de qualidade. A metodologia utilizada para o relato foi baseada na vivência do processo
por ser o autor também executivo encarregado da direção do departamento comercial. Para a execução do plano de reestruturação foi
utilizada a análise dos processos por meio de entrevistas a cada colaborador encarregado de funções ligadas à satisfação dos clientes,
estas funções por sua vez foram analisadas no contexto da geração de resultados dentro da cadeia de valor conforme definição de
Porter. A implantação do projeto foi conduzida levando-se em consideração a complexidade do trato comercial existente no modelo do
negócio, tanto no que se refere à carteira de clientes como nos produtos oferecidos e aplicações. Os resultados obtidos são apresentados
em forma de crescimento no faturamento, melhoria na comunicação e nos indicadores de governança corporativa.



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/08/2016 1 

 

REESTRUTURAÇÃO ESTRATÉGICA DE VENDAS NO MODELO DE 

INDÚSTRIA DE PROJETOS E PERSONALIZAÇÃO EM MASSA 

 

Resumo 

 

Os novos cenários competitivos tornaram imprescindível a adaptação das empresas e a 

transformação das estratégias comerciais. Forças como globalização, comoditização e 

crescimento do poder de barganha dos compradores exigem a redifinição dos processos de 

negócios. Neste relato segue apresentada a execução da reestruturação levada a termo na 

empresa Implastec Plásticos Técnicos e Lubrificantes Esepciais, tendo como base o 

referencial teórico de práticas embasadas em estratégia, gestão de recursos humanos, 

marketing, administração de vendas e sistemas de qualidade. A metodologia utilizada para o 

relato foi baseada na vivência do processo por ser o autor também executivo encarregado da 

direção do departamento comercial. Para a execução do plano de reestruturação foi utilizada a 

análise dos processos por meio de entrevistas a cada colaborador encarregado de funções 

ligadas à satisfação dos clientes, estas funções por sua vez foram analisadas no contexto da 

geração de resultados dentro da cadeia de valor conforme definição de Porter. A implantação 

do projeto foi conduzida levando-se em consideração a complexidade do trato comercial 

existente no modelo do negócio, tanto no que se refere à carteira de clientes como nos 

produtos oferecidos e aplicações. Os resultados obtidos são apresentados em forma de 

crescimento no faturamento, melhoria na comunicação e nos indicadores de governança 

corporativa. 

 

Palavras-chave: Inovação empresarial, estratégia de negócios, indústria de projetos, 

reestruturação comercial, personalização em massa. 

 

 

Abstract 

 

The new competitive scenarios made it indispensable the adaptation of enterprises and the 

transformation of business strategies. Forces such as globalization, commoditization and 

growth of buyers bargaining power require the redefinition of business processes. Follow in 

this report the implementation of the restructuring made in the company Implastec Plásticos 

Técnicos e Lubrificantes Especiais, based on the theoretical framework of business strategy 

practices, human resource management, marketing, sales management and quality systems. 

The methodology used for the report was based on the experience of the process considering 

the fact that the author also is an executive in charge of the commercial department direction. 

For the implementation of the restructuring plan was used the analysis of the processes 

through interviews with each employee in charge of tasks related to customer satisfaction, 

these functions in turn were analyzed within the context of revenue generation within the 

value chain as defined by Porter. The project implementation was conducted taking into 

account the complexity of the existing commercial practices in the business model, both in 

terms of customer base and in the offered products and applications. The results are presented 

in the form of growth in revenues, communication improvement and corporate governance 

indicators. 

 

Keywords: Business innovation, business strategy, industry of projects, business 

restructuring, mass customization. 
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 Introdução:  

 

O relato apresentado a seguir se refere ao processo de reestruturação da 

estratégia comercial da empresa Implastec Plásticos Técnicos e Lubrificantes 

Especiais Ltda realizada durante o ano de 2.015. Empresa familiar com 33 anos de 

atuação cresceu baseada criação e venda de produtos desenvolvidos para atender às 

necessidades específicas de cada cliente, este modelo de interação diversificado 

causou o crescimento da complexidade da administração do negócio com o passar dos 

anos. 

A intervenção realizada na organização por meio da releitura e esquematização 

das atividades formalizou rotinas antes presentes somente na mente dos atores de cada 

processo, onde a falta de transparência (em alguns casos até mesmo involuntária) 

dificultava ainda mais a tomada de decisões. Estas formalizações tiveram como foco a 

integração das funções relacionadas com a satisfação do cliente através da 

capilarização das informações em todos os sentidos. 

Será analisada neste relato a aderência da intervenção ao referencial teórico de 

forma a poder permitir a replicação da experiência. 

 

 Referencial Teórico:  

 

As organizações passam por períodos de estabilidade seguidos por períodos de 

crise de forma cíclica e constante, as que alcançam o sucesso são as que seus 

administradores conseguem gerenciar estas fases de maneira eficaz. Grant (2.013) 

recomenda a criação da percepção de crise dentro dos tempos de estabilidade, 

proconizando que as adaptações às instabilidades frequentemente falham porque são 

tragadas pelas forças da inércia e quando a crise realmente chega já é tarde para a 

tomada de decisões de combate. A manutenção da organização em alerta sem se 

acomodar preserva a fluidez necessária para as adaptações.  

A administração de mudanças neste ambiente fluido deve ser eficaz na gestão 

dos processos, mas de forma muito mais evidente, deve exceder na gestão das pessoas. 

Conforme define Hitt et al. (2.010), o alinhamento necessário para conduzir a 

organização durante o processo necessita de uma liderança estratégica capaz de manter 

e comunicar claramente a visão, implementar controles eficientes, desenvolver 

competências chaves e efetivamente aplicar o capital humano presente na organização.   

Esta capacidade é muito mais necessária quando a organização opta pela 

atuação em mercados segmentados, focada no atendimento a nichos. Como define 

Kotler (2.012) a organização nesta estratégia deve ter como meta se tornar um “grande 

peixe em uma pequena piscina” porque este posicionamento permite margens 

melhores e maior poder de barganha junto aos consumidores. Por outro lado, o campo 

onde este modelo de atuação é possível tende a ser mais inconstante e a empresa nele 

se sujeita a avaliações mais críticas por parte do mercado, obrigando-se a acompanhar 

as mudanças que ocorrem, tanto de natureza tecnológica como econômica, para 

manter relevante a sua contribuição para o sucesso do negócio do cliente. 

A utilização de indicadores meramente financeiros para avaliar este modelo de 

negócios pode conduzir ao que definem Merchant e Van der Stede (2.012) como o 

“problema da miopia”. A ênfase na apropriação dos lucros dentro de um mesmo 

período contábil pode conduzir os gestores a se tornarem excessivamente orientados 

no curto prazo, quando para um modelo de oferta de soluções personalizadas é 

necessário priorizar indicadores de negócios futuros em detrimento das vendas 

realizadas dentro do mês. Nesta condição de trabalho o desafio principal é a 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/08/2016 3 

implantação de controles eficientes ao longo do tempo, considerando que na grande 

maioria, os projetos contemplam fases de desenvolvimento e rotina de testes com 

duração de meses ou até mesmo anos. 

O indicador, portanto, deve estar ligado ao índice de satisfação do cliente. A 

perda de aderência com os tomadores da decisão de compra pode permitir ou o 

desinteresse durante o desenvolvimento, ou a migração para uma solução alternativa 

em tempo menor que o necessário para pagar o custo do projeto. Conforme Dawar 

(2.013) o processo de vendas neste modelo deve privilegiar o foco no cliente, sendo o 

incremento de vendas muito mais fácil na ampliação do leque de soluções dentro de 

uma mesma conta ou na exploração da rede de contatos por meio de referências de 

sucesso, que no trabalho de prospecção em ambientes onde a empresa não é 

conhecida. 

Dimensionar os recursos comerciais conforme a organização avança através 

das fases é também de extrema importância. Uma pesquisa realizada por Zoltners et al. 

(2.001) identificou que empresas maduras operando em modelos de atuação com 

grande número de projetos para atendimento aos clientes podem incrementar em até 

4,5%  as margens brutas somente com o realinhamento da estratégia comercial. As 

evidências empíricas desta pesquisa publicada na Harvard Business Review de Julho 

de 2.006 mostram que para cada fase cíclica de um projeto existe um 

dimensionamento particular de recursos necessários para a eficaz condução do 

processo de gestão de contas.   

 

 Metodologia:  

 

A experiência no exercício da direção comercial aliada ao fundamento teórico 

obtido pelas disciplinas do Global Executive MBA, cursado pelo autor durante o 

mesmo tempo da implantação da reestruturação da estratégia comercial da empresa, 

foram as principais ferramentas utilizadas na elaboração deste relato.  

No desenho da estrutura na forma inicial antes da implantação do projeto, 

foram realizadas diversas entrevistas com os colaboradores distribuidoes por todos os 

departamentos envolvidos no atendimento ao cliente. Foram detalhados os papeis e as 

relações existentes bem como o conjunto de processos do negócio com o foco na 

identificação da relação entre as atividades e a satisfação do cliente. Esta relação foi 

considerada como o mais importante objetivo para o estabelecimento da cadeia de 

valor – Porter’s Value Chain (1.990). 
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No processo foram consideradas as fases necessárias para a implantação da 

nova estrutura como um mapa. Foram definidas como fases a criação e comunicação 

aos stakeholders da visão da arquitetura futura, a modelagem do negócio, a execução 

do plano de mudanças e, finalmente o estabelecimento de ferramentas para auditoria 

do processo. 

 

 Situação Inicial: 
 

Para tornar clara a situação inicial da empresa torna-se necessária uma breve 

descrição histórica: Em 1.983 o técnico em química o Sr. Mario Massaglia iniciou as 

atividades com a proposta de atender ao mercado de produtos eletrônicos com 

químicos utilizados na fabricação de equipamentos. Com uma cesta limitada de itens, 

as oportunidades essenciais para a sobrevivência da iniciativa eram aproveitadas por 

meio da criação de novos produtos ou através da personalização e atendimento às 

necessidades explicitadas pelos clientes. Sem ter uma estratégia definida, esta 

característica original do empreendimento pode ser bem compreendida através de uma 

frase repetida constantemente para a pequena equipe de vendas existente então: – 

“Venda que nós fabricamos!”. Esta diâmica veio se repetindo com o passar dos anos 

chegando em 2.014 com um faturamento anual de R$ 9 milhões, diversificado e 

complexo, onde produtos, aplicações e clientes presentes em diversos segmentos da 

economia se inter-relacionando tornaram a gestão do negócio ineficiente e lentas as 

respostas da empresa ao mercado.  

A análise da atuação da empresa através da carteira de clientes presentes em 

mais de 30 diferentes segmentos da economia, pode ser resumida conforme segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os diferentes segmentos da economia onde a empresa atua sujeitaram a 

estrutura a adaptações por vezes complexas e de custo significativo. As tratativas com 

organismos de controle governamentais (ANVISA, IBAMA, Polícia Federal, etc) 

podem ser consideradas como alguns exemplos desta complexidade. A capacitação da 

equipe comercial para o entendimento às necessidades específicas de cada mercado 

também deve ser mencionada, por envolver custos não somente relacionados ao 

desembolso de valor como ao consumo de tempo dos profissionais envolvidos. 

Não menos complexa é a administração do cadastro de produtos, com 502 

itens, sendo somente 329 com compras regulares em 12 meses e 14 novos itens em 

processo de validação. O processo de inovação é baseado na observação das 

necessidades do cliente e na criação de soluções personalizadas conforme requisitos da 

aplicação. A criação de cada novo produto abre por sua vez portas para a prospecção 

de clientes em segmentos conhecidos ou não, no contato constante com as aplicações 
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junto aos clientes, novas observações e diagnósticos são possíveis, no 

desenvolvimento tecnológico surgem novos entendimentos para aumento da eficiência 

e isso promove a retomada do processo cíclico conforme descrito na figura a seguir: 

 

 
 

 

Esta dinâmica se repetindo através dos anos causou um alto índice de 

concentração tanto no perfil de compra dos clientes como nos produtos mais 

representativos. O atendimento aos 204 clientes de menor valor de faturamento anual 

representa 2% do total, da mesma forma 89 dos produtos de menor valor de venda 

representa 2% do total de vendas da carteira. O desafio em abandonar a cauda longa 

que se forma nesta situação se dá pela alta especialização da solução fornecida. 

Na análise prévia antes da implantação do projeto de restruturação se percebeu 

que o principal desafio para a administração de vendas, se tornou a comunicação em 

todos os sentidos necessários para o eficaz exercício dentro da estrutura 

organizacional. De forma mais detalhada se dividindo entre três focos, a comunicação 

interna entre os funcionários, externa para os clientes e finalmente de valor para os 

acionistas. 

Na comunicação interna, existia o desafio do entendimento da proposta da 

empresa para o mercado, do posicionamento para os consumidores e dos diferenciais 

perante a concorrência. Externa no tocante ao esclarecimento ao mercado das reais 

possibilidades e competências essenciais da organização para geração de valor. E por 

fim da justificativa de valor perante os acionistas, na transparência das operações e na 

gestão do principal ativo da companhia, os clientes. 

Por meio da análise e explicitação das atividades e papéis dos envolvidos foi 

possível perceber a falta sistêmica de uma estrutura que certificasse o bom andamento 

das relações comerciais com o mercado em todas as suas variáveis, e para que fosse 

solucionada esta falha foi implantado um projeto de reestruturação do departamento de 

vendas da empresa focando planejamento estratégico, revisão da carteira de produtos, 

definição dos papeis na equipe de vendas, gestão dos custos e preços de venda, 
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governança do atendimento aos clientes e finalmente implantação de um modelo de 

previsão de vendas de oportunidades de negócios automatizado. 

 

Resultados Obtidos e Análise:  

 

A estrutura depois da implantação do projeto objetivou aumentar a eficácia dos 

processos criando uma nova organização das funções no departamento comercial. Esta 

nova organização pode ser melhor entendida através da figura abaixo: 

 

 
 

Esta estutura permite aos vendedores a dedicação plena no contato com os 

clientes e no desenvolvimento de soluções, enquanto que a equipe de atendentes 

processa a parte administrativa das ordens e das atividades relacionadas ao pós-

vendas. 

Por ser um processo de reestruturação, foram fixados três objetivos essenciais 

para a definição de sucesso: a implantação de um modelo de previsão de negócios, o 

estabelecimento de um índice de oportunidades perdidas como indicador chave de 

processo e a implantação de um sistema de controle de preço de venda e margem por 

negócio realizado. 

O modelo de previsão foi programado considerando o padrão de compras de 

cada cliente a partir da ocorrência da terceira venda dentro de um período de 18 

meses, o intervalo de tempo médio entre as três últimas transações efetivadas é 

considerado como data da necessidade do cliente na geração automática de uma nova 

oportunidade. A implantação deste modelo permitiu a previsão de vendas em 98% dos 

negócios realizados no primeiro trimestre de 2016. 

O benefício advindo pela implantação do modelo de previsão se mostrou 

através do incremento no valor faturado em 23% no primeiro semestre de 2.016 

comparando com o mesmo período de 2.015. A razão deste significativo aumento se 

torna clara pelo fato de permitir à equipe de vendas o contato com o cliente em tempo 

hábil para o atendimento à sua necessidade, o processo nesta condição torna-se mais 

eficaz gerando maior satisfação ao cliente e consome menos tempo, liberando os 

vendedores para a prospecção de novas oportunidades. 

A geração automatizada destas previsões permitiu o cálculo do índice de 

oportunidades perdidas. Por efetivamente ser o primeiro período depois da 
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implantação do projeto este indicador apresentou alguma variação em razão da 

absorção pela equipe comercial. No primeiro trimestre de 2.016 mostrou que 13% das 

oportunidades previstas foram perdidas, mas no mês de Maio este índice dimimuiu 

para 2%, mostrando que a equipe consolidou o conhecimento e incorporou a rotina do 

modelo nas tarefas do dia a dia. 

Finalmente o controle das margens praticadas por negócios realizados foi um 

importante passo para a melhoria da governança, a cada oportunidade um sistema de 

comparação entre o custo industrial e o preço de vendas (sem impostos) é acionado e 

todas as oportunidades com margem inferior ao mínimo estabelecido pela estratégia da 

empresa requer a autorização da diretoria / supervisão de vendas com comunicação em 

tempo real também para os representantes dos acionistas. 

A importância destes três indicadores está diretamente relacionada à avaliação 

dos resultados. Por serem de fácil compreensão, alinhados com a percepção de sucesso 

para os acionistas e permitirem agilidade e racionalidade nas tomadas de decisões 

tornaram possível a avaliação da implantação do projeto.  

Outros benefícios além destes pontos críticos foram percebidos dentro da 

organização, entre eles:  

Revisão da carteira de produtos e planejamento estratégico de vendas – 

decisões como quais são os itens essenciais da carteira e quais poderão ser 

descontinuados, quais clientes e segmentos proporcionam margens mais saudáveis e 

quais devem ser revisados, são tomadas com base em informações e dados. 

Governança na gestão da carteira – foi implantada a rotina de compartilhar as 

informações relacionadas aos contatos com os clientes por meio das visitas, 

ocorrências de não conformidades e informações sobre projetos para todos os 

envolvidos, tornando a informação um bem comum de fácil acesso. Esta rotina 

permite a redução de ruídos de comunicação e maior velocidade no atendimento às 

demandas dos clientes. 

Maior clareza na segmentação das contas existentes – com a revisão do 

cadastro de clientes foi possível reclassificar os segmentos de atuação com uma leitura 

mais atualizada do mercado, o que permitiu novos entendimentos para melhor 

aproveitamento de fórmulas já desenvolvidas e consequentemente redução dos custos 

proporcionais ligados ao projeto e desenvolvimento por economias de escala. 

Todas estas intervenções foram possíveis após o diagnóstico da condição de 

segmentação extrema presente na estratégia da companhia. Esta característica do 

modelo de negócios, apesar de evidende após o estudo, não era compartilhada por 

todos os envolvidos no princípio.  

A criação da percepção de criste foi fundamental para a quebra da inércia. 

Dentro de uma equipe madura, alguns profissionais se mostraram relutantes em 

colaborar com o processo de forma ativa, e a comunicação clara tanto da iminência da 

crise como do possível cenário de maior eficácia após a implantação foi essencial para 

validar o projeto. 

A mudança do foco nos indicadores de lucratividade no curto prazo para o foco 

na satisfação dos clientes no longo prazo também encontrou bastante resistência por 

parte dos fundadores da companhia, e ainda hoje algumas iniciativas mesmo que 

alinhadas com esta estratégia encontram resistência. Todavia a comprovação por meio 

de casos de sucesso já existentes validou a estratégia. 
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 Conclusões / Considerações finais:  

 

Dentro do perído da história da empresa desde a sua fundação, os últimos anos 

se tornaram particularmente desafiantes, não somente por razões internas, mas 

também pela própria dinâmica dos negócios. 

Motivada pela globalização, aconteceu a comoditização de algumas linhas de 

produtos, mesmo dentro do modelo de personalização proposto desde o início. 

Mudanças como maior facilidade para contato com fornecedores em diferentes pontos 

do mundo e redução na complexidade dos processos de importação retiraram da 

empresa parte do poder de barganha que tinha com os clientes. 

Soluções informatizadas de desenvolvimento de fornecedores implantadas em 

empresas compradoras reduziu a capacidade da equipe comercial na comunicação de 

valor utilizando os métodos mais tradicionais. Tornou-se imperativo a modificação do 

perfil de atuação para um foco na cogeração de valor junto ao cliente, este perfil 

aumentou o consumo de tempo do vendedor por oportunidade por exigir uma atuação 

mais relacional do que transacional. 

Tendo em vista estes desafios, as intervenções realizadas atingiram os 

objetivos propostos para o incremento da eficiência da estratégia comercial. Além das 

diversas evidências já citadas temos ainda: 

 

 Acesso dos vendedores ao custo atualizado para elaboração de proposta 

e em tempo de negociação ajustar conforme a dinâmica do processo; 

 Acompanhamento em tempo real de testes de desempenho de produtos; 

 Padronização das regras de negócios; 

 Indicadores de lucratividade por produto; 

 Indicadores de lucratividade por mercado. 

 

A limitação deste trabalho se mostra por ser um projeto que efetivamente está 

implantado há dois trimestres, ainda não temos um tempo considerável que permita 

análise mais detalhada. Limitou também a percepção de benefício o momento 

econômico durante o qual o projeto foi implantado, durante o ano de 2.015 as vendas 

decresceram em 9%. A distorção de valores causada pela variação cambial também 

promoveu um desafio maior para o cálculo comparativo. 

Ainda não foi possível a implantação das mesmas metodologias na divisão de 

Projeto & Desenvolvimento, para esta nova fase que deverá se iniciar no segundo 

semestre de 2.016 se espera um incremento ainda maior nos resultados. A implantação 

de tecnologias de projeto mais atuais possibilitará o atendimento às demandas de 

forma mais rápida promovendo o aumento do número de oportunidades convertidas.  
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