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Resumo

Como não foi autorizado a revelação do nome da mesma para publicação do artigo, trabalhamos com o nome fictício de Forza Indústria
Alimentícia S/A. No início dos anos 2000, a empresa estava enfrentando resultados decrescentes devido concorrência e problemas de
sucessão familiar. Não abordaremos aqui aspectos de governança corporativa no que tange à sucessão, mas sim, um inovador modelo
de negócios criado e desenvolvido para a gestão comercial e operacional da empresa na tentativa de salvar a empresa. Mostrar-se-á o
formato do modelo inovador de negócios e como ele se aplicou com tanto sucesso a uma estrutura corporativa complexa. Neste novo
modelo destacaremos a gestão estratégica comercial, ferramentas de TI, gestão de marketing, administração de vendas, logística, gestão
de pessoas, canais de vendas e concorrência. O objetivo principal deste estudo de caso é análise dos pilares do novo modelo de
negócios da empresa Forza que nos últimos dez anos passou de uma empresa pré-falimentar para uma empresa inovadora em gestão,
sendo referência como modelo de negócios no segmento em questão. Destacam-se três pilares estruturais neste novo modelo de
negócios considerado inovador na empresa: 1) Gestão da Informação 2) Execução e Processos 3) Operação e Produtividade A
implantação dos pilares acima coloca a inovação a frente das mudanças, redirecionando a empresa e seu modelo de negócios. A
empresa inovadora implica em uma série de componentes integrados que trabalham juntos para criar e reforçar o tipo de ambiente
apropriado para a geração da inovação. (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2011)
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Resumo 

 

O mercado de consumo brasileiro possui uma história de competitividade crescente, 

principalmente após a abertura de mercado idealizada no início dos anos de 1990 com a política 

de abertura do governo Collor e com a estabilização do Real no governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Este cenário de consumo crescente promoveu mudanças nas empresas, na qual 

modelos corporativos e de negócios precisaram ser modernizados e reinventados.  

As empresas nacionais historicamente bem-sucedidas saíram do modelo industrial 

brasileiro de décadas, na qual bastava produzir para vender e adotaram práticas de negócios e 

gestão inovadoras.   

Dentro deste cenário este artigo aborda o caso de uma indústria alimentícia, localizada 

no estado de São Paulo. Como não foi autorizado a revelação do nome da mesma para 

publicação do artigo, trabalhamos com o nome fictício de Forza Indústria Alimentícia S/A. No 

início dos anos 2000, a empresa estava enfrentando resultados decrescentes devido 

concorrência e problemas de sucessão familiar. Não abordaremos aqui aspectos de governança 

corporativa no que tange à sucessão, mas sim, um inovador modelo de negócios criado e 

desenvolvido para a gestão comercial e operacional da empresa na tentativa de salvar a empresa. 

Mostrar-se-á o formato do modelo inovador de negócios e como ele se aplicou com tanto 

sucesso a uma estrutura corporativa complexa. Neste novo modelo destacaremos a gestão 

estratégica comercial, ferramentas de TI, gestão de marketing, administração de vendas, 

logística, gestão de pessoas, canais de vendas e concorrência. 

Para elucidar o caso e lançar uma luz no modelo de negócios estratégico, abordaremos 

pesquisa bibliográfica que subsidie a análise do caso e entrevista com o gestor da empresa.  

 

Palavras-chave: Modelo de Negócios. Gestão. Estratégia. Produtividade.  
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Abstract 

 

The Brazilian consumer market have a history of growing competitiveness, especially 

after 1990 when the Collor´s government policy of economy openness has initialized on 

country. Another factor is the Real economy plan in the Fernando Henrique Cardoso 

government during the 1990´s. This scenario of growing consumer promoted changes in the 

companies in which corporate and business models needed to be renewed or changed.  

National companies, historically successful left the Brazilian industrial model of decades 

before, in which the production was most important than the selling management, have to adopt 

innovative business practices and management. 

Under that context of article discusses the case of a food company, located at the São 

Paulo state. The name of the company is unauthorized for publication of article; therefore, we 

create a fictitious name for the company Forza Food Industry S/A.   

In the early 2000s, the company was declining results due to competition and family 

succession issues. We will not cover here aspects of corporate governance in relation to the 

succession, but an innovative business model created and developed for the commercial and 

operational management of the company in an attempt to save the company. It will show the 

innovative business model format and how it have had applied so successfully to a complex 

corporate structure. In that new model we will highlight on the strategy, commercial format, IT 

tools, marketing management, sales management, logistics, personnel management, sales 

channels and competition. 

To elucidate the case and shed light on the innovative business model, the analysis will 

be subsidize by the pertinent literature and interview with the company's manager.  

 

Key words: Business Model. Management. Strategy. Productivity. 

 

1.  Introdução  

 

Vivemos claramente a era da informação, já prevista por Peter Drucker em 1946 no livro 

Administração em Tempos de Grandes Mudanças, na qual relata o interesse pelos estudos 

superiores dos soldados americanos vindos da segunda grande guerra. 

Este interesse pela informação só aumentou com o tempo, a aceleração da migração da 

sociedade do interior para as grandes cidades em busca de estudo e trabalho também deixa claro 

a troca do modelo econômico agrícola pelo industrial e de consumo, com isto observou-se a 

necessidade de profissionais mais especializados para as indústrias, seja nas linhas de produção 
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quanto nos escritórios, organizando, definindo estratégias, controlando dados, desenvolvendo 

pessoas e gestão. Este modelo sócio econômico era baseado em conceitos ainda muito lineares 

e sistêmicos que perduram ou tentam se sobressair ainda hoje na qual o pensamento humano é 

cada vez mais complexo e não linear devido ao acesso mais fácil sobre as informações e a 

complexidade das relações sociais objetivas e subjetivas. (BOSSIDY, 2005; HAMEL, 

PRAHALAD, 1995; MINTZBERG, 2004).  

Modelos lineares e racionais para a tomada de decisões existem desde a antiga Grécia 

com Platão e Aristóteles e são aplicados pelas empresas e sociedades ainda hoje, porém os 

resultados das empresas estão impregnados de fatores subjetivos e estilos cognitivos de decisão. 

(BURRELL, MORGAN, 1979; AMATUCCI, 1993; LINDBLOM, 1959). 

O ponto central do novo modelo de negócios da Forza está na gestão da informação para 

estratégia e operação de vendas que se evidencia nas práticas e execução de planos estratégicos 

e operação comercial.  

O segundo ponto que se analisará é a execução com a disciplina na mudança, que pode 

ser a força do sucesso ou fracasso de uma empresa como coloca Ram Charan: “Executar não é 

algo que se consegue ou não se consegue fazer. É um conjunto específico de comportamentos 

e técnicas que as empresas precisam dominar para terem vantagem competitiva. É uma 

disciplina por si só”. (CHARAN, 2004, p.17). Destacamos aqui que o processo de mudança do 

modelo de negócios aconteceu em paralelo a mudança na gestão da empresa, de empresa 

familiar para gestão profissionalizada. A execução dos planos e seus modelos de negócios 

precisam ser revistos nas organizações para que a assertividade dos resultados a serem auferidos 

não seja enviesada. O racionalismo dos modelos precisa assumir um novo fator, o subjetivo de 

caráter mutacional, devido a condição do pensamento humano e da complexidade sócio 

econômica atual. 

E o terceiro item a se destacar é a estrutura operacional interna e externa que 

possibilitaram produtividade e foco em resultados para a empresa através do novo modelo de 

negócios. Neste caso, mesmo com a definição de produtos e processos bem desenvolvidos o 

sucesso só acontece se o contexto organizacional circundante for favorável, o alcance disto 

envolve a criação de estruturas e processos que permitam que a mudança tecnológica prospere. 

(TIDD, BESSANT, PAVITT, 2008, p. 491).   

A Forza apostou na mudança sabendo do risco que podia sofrer. Segundo Bossidy e 

Charan (2004), e Kaplan e Norton (1997) somente entre 10% a 20% das estratégias são 

implementadas com sucesso, devido barreiras de visão estratégica, recursos, gerenciais e 

humanas. 
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2. Objetivos 

 

 O objetivo principal deste estudo de caso é análise dos pilares do novo modelo de 

negócios da empresa Forza que nos últimos dez anos passou de uma empresa pré-falimentar 

para uma empresa inovadora em gestão, sendo referência como modelo de negócios no 

segmento em questão. 

 Destacamos 2 objetivos secundários:  

1. Descobrir sobre quais fundamentos teóricos apoiou-se o novo modelo. 

2. Como se operacionalizou a mudança para o novo modelo.    

 

3. Revisão Bibliográfica 

 

 A abordagem na literatura para este artigo baseado em estudo de caso de modelo de 

negócios está ligado aos conceitos de estratégia e inovação. Esta associação de conceitos propõe 

elucidar o caso em questão conciliando o modelo de negócios com inovação. 

 Doganova et al (2009) relatam que a inovação no modelo de negócios é uma alternativa 

mais eficiente e eficaz do que a inovação em produtos. 

 Embora este estudo não esteja amparado em um único modelo comparativo, observa-se 

elementos do conceito de modelo de negócios de Osterwalder (2004) que consiste em uma 

proposta criteriosa de definição do modelo com critérios bem estruturados e claros na definição 

dos conceitos empregados, dos componentes e da relação entre eles, contribuindo na construção 

do modelo de negócios. 

 Um modelo de negócios é uma representação conceitual de uma organização, suas 

combinações arquitetônicas, operacionais, financeiras e de produtos são resultantes da interação 

destes elementos (HWANG e CHRISTENSEN, 2007).  

 A inovação aqui é construtora da vantagem estratégica como sobrevivência para o 

alcance de lucratividade como relata Tidd at al (p. 27, 2008) referindo-se a Schumpeter em seu 

livro Capitalismo, Socialismo e democracia de 1950. 

 Na conciliação destes conceitos a estratégia competitiva de Porter (1986) trabalha em 

conjunto de cada ponto a ser abordado na análise do modelo.  

 

4. Metodologia 
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O caso apresentado foi obtido com a anuência da empresa, porém dados em detalhe não 

podem ser apresentados, utilizaremos dados disponíveis ao público. Como pesquisa qualitativa 

dentro da empresa, entrevistou-se o CEO da mesma e o diretor da área comercial. 

Yin (2009) define estudo de caso em duas partes, uma relativa a escopo e a outra é 

referente a análise e coleta de dados. 

Utilizou-se pesquisa bibliográfica, qualitativa e descritiva abordando livros e artigos 

sobre o tema do artigo. A pesquisa bibliográfica foi consolidada com livros e artigos científicos, 

justificando pela análise do tema com novo olhar e conclusões ainda não abordadas. (GIL, 1994; 

LAKATOS, MARCONI, 2002) 

A pesquisa bibliográfica para a discussão teórica busca a análise de vertentes de 

pensamento sobre o tema e dar suporte ao caso real apresentando, buscando mostrar uma 

reflexão sobre o tema na tentativa de elucidar o sucesso do novo modelo de negócios. 

    

5. Descrição da Situação: O retrato da empresa Forza Indústria Alimentícia S/A. 

 

Este caso é real, ocorrido em indústria alimentícia localizada no estado de São Paulo. 

Para entendermos o cenário na qual se inseriu a necessidade da mudança vejamos o histórico 

da empresa: 

Anos 20: O fundador migra da Europa para São Paulo. 

Anos 30: O fundador e esposa passam a fabricar alimentos (frios) em São Paulo. 

Anos 50: Aumenta o número de sócios, porém todos relacionados a família. 

Anos 60/70: Incrementam a fábrica para atender uma demanda crescente. 

Anos 90: Lançam o programa de qualidade total. Ao final dos anos 90 começaram os 

problemas financeiros e de sucessão. 

Anos 2000: Novas operações fabris. Início da profissionalização da empresa e formação 

do conselho de acionistas. 

 

Uma história empresarial familiar típica, na qual os valores da família se misturam aos 

valores corporativos da empresa. 

Apesar do crescimento dm produção da última década os resultados eram decrescentes 

em competitividade e lucratividade com perda de mercado. 

Vejamos o cenário da empresa no quadro abaixo: 

 

Cenário 2000 – 2005 2000 - 2005 

Número de colaboradores 800 

Período de trabalho médio 12,5 anos 

Membros da família na operação 13 
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Faturamento 2005 R$ 75,7 milhões 

Lucro Líquido em 2005 0,7% 

Investimento em P&D 0,2% 

Número de clientes ativos 1670 

Cargos gerenciais 23 

Perdas de produção ~ 4,3% 

Quadro 1 – Cenário 2000 – 2005 

Fonte: Forza – Departamento Comercial 

 

Os dados acima refletem um inchaço na operação, na qual percebe-se um excesso de 

número de gerentes ao faturamento pequeno até a época. Perdas e lucratividade refletem uma 

operação comercial fraca baseada em poucos clientes. 

Não nos foram revelados os dados de participação de mercado, porém é perceptível a 

baixa presença do faturamento em 1670 clientes, no estado de São Paulo e região sul do país. 

Até este período as ações comerciais eram baseadas em preço, sem campanhas 

adicionais ou incentivos a força de vendas, conforme relatado pelo gestor comercial em 

entrevista. Para que possamos entender o perfil do modelo de gestão até 2005, vejamos 

informações colhidas do diretor geral em entrevista: 

 

Modelo de Gestão Comercial Até 2005 

Gestão do Sistema de Informação Manual 

Forma de decisão comercial Centralizada no gestor 

Suporte de operação comercial 38 colaboradores 

Política Comercial Sem definição clara de canais 

Índice de devoluções por erros 5% 

Tempo de entrega de mercadorias Até 5 dias úteis 

Número de vendedores 53 

Idade média da equipe comercial 3,6 anos 

Forma de remuneração Fixo + premiação 

Metas e objetivos Por volume e faturamento 

Treinamento - Formação equipe 3,7 horas/ano – 1º grau 

Relação vendedor CLT X Repres. 18% 

Quadro 2 – Modelo de Gestão Comercial até 2005. 

Fonte: Forza – Departamento Comercial 

 

O modelo de gestão até 2005 não era focado em penetração de mercado e pulverização 

de produtos. Percebe-se pelo número de vendedores versus faturamento que os ganhos da 

equipe eram pequenos variando de 3% a 6%, conforme relatado. O excesso de burocracia da 

operação permitia erros e perdas no processo de vendas e operação de suporte. 
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Um fator a destacar é que somente o volume e o faturamento eram metas impostas a 

equipe que em como agravante eram em sua maioria representantes. As leis trabalhistas para 

representantes e vendedores CLT são diferentes, não podendo aos representantes ser importas 

metas. A remuneração era simples não se premiando outros fatores operacionais. 

A figura do vendedor era baseada no “tirador de pedido” e não no gestor de contas com 

visão estratégica. Se cruzarmos os números relativos aos colaboradores de suporte comercial 

versus o número de vendedores a produtividade era baixa, provavelmente encarregados de 

operacionalizar a burocracia do modelo vigente, conforme acenado pelo gestor comercial. 

Com os resultados fracos no início da década passada, a família passa a questionar o 

modelo de gestão assume a necessidade da mudança do modelo familiar para o 

profissionalizado e adota a figura do CEO para executar a mudança na operação, estrutura e 

perfil da empresa com o objetivo de aumentar resultados em diversas frentes de trabalho, 

principalmente no modelo comercial. 

 A responsabilidade principal pela criação de uma cultura criativa reside no alto, com o 

CEO da empresa (KOTLER, BES, 2011, p. 291). Destaca-se aqui o pensamento estratégico 

elaborado pelo alto comando da empresa facilitando o direcionamento e construção de um novo 

modelo de negócios pelos colaboradores e ativadores do projeto para todas as áreas da empresa.   

 Vejamos no próximo capítulo o modelo que foi implantado e sua análise na sequência.  

 

6. Análise e Comentários: As bases do novo modelo de negócios 

 

A decisão dos acionistas em contratar um CEO para liderar o processo de mudança do 

modelo de negócios reflete a incapacidade da gestão vigente em quebrar os paradigmas da 

empresa até aquele período. Destacam-se três pilares estruturais neste novo modelo de negócios 

considerado inovador na empresa:  

 

1) Gestão da Informação 

2) Execução e Processos 

3) Operação e Produtividade    

 

A implantação dos pilares acima coloca a inovação a frente das mudanças, 

redirecionando a empresa e seu modelo de negócios. A empresa inovadora implica em uma 

série de componentes integrados que trabalham juntos para criar e reforçar o tipo de ambiente 

apropriado para a geração da inovação. (TIDD, BESSANT e PAVITT, 2011) 
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A Forza atuou fortemente de forma inovadora em 3 níveis requeridos: inovação de 

modelos de negócios atuando no canal de vendas (conexão com o cliente) e modelo de negócios 

(forma de receita e atuação); inovação de processo na estrutura do valor empresarial, recursos 

e processos que agregam valor; inovação de mercado na qual melhorou-se o atendimento ao 

cliente e sua experiência em comercialização com a Forza. (KOTLER, BES, 2011, p. 262). Não 

houve mudança forte de inovação em produtos somente em sua segmentação de portfólio, pelo 

contrário reduziu-se portfolio e mudaram-se algumas embalagens. 

Devido a necessidade de novos rumos da empresa, o CEO contratado deixou claro que 

a inovação no modelo de negócios foi a combinação de duas variáveis de transformação no e 

uso de tecnologia existente, terceira variável. (KOTLER, BES, 2011, p. 260).   

Este novo modelo possui um objetivo central que é o de gerar valor na empresa e para 

a empresa frente ao mercado como coloca Parolin (2003) a inovação se refere ao valor 

econômico que a nova ideia pode gerar. 

Concomitante a todo este processo inovador é importante considerar a visão estratégica 

traçada em planejamento como apregoada por Hamel e Prahalad (1995) na qual as organizações 

deveriam desconstruir seu passado para descobrir e adotar novos paradigmas para o futuro, na 

qual a construção da previsibilidade seria o ponto central dos processos estratégicos. 

Sob este ponto de vista estratégico vejamos como se desenvolveu cada pilar da mudança. 

 

6.1 Gestão da Informação  

 

O primeiro passo no processo de mudança do modelo foi melhorar a gestão da 

informação tanto interna quanto externa. 

Na Forza os sistemas não auxiliavam a tomada de decisões na operação, devido 

existência de feudos corporativos em todas as áreas as informações eram segregadas a poucos 

aumentando o poder de decisão de certos gestores que protegiam suas áreas. Portanto, a área 

mais afetada foi a comercial e foi por ela que se começou o processo de mudança. Foi realizada 

avaliação de toda a equipe na qual verificou-se uma baixa performance aliada a falta de perfil 

profissional estratégico e informação. Sem informação não há escolha decisória assertiva e o 

aprendizado para a formação de pessoal fica comprometido como destacado por Cohen e 

Levinthal (1990) que relatam que a aprendizagem organizacional e a inovação são o resultado 

da base de conhecimento da empresa. A empresa precisa ser hábil para reconhecer o valor da 

informação externa e interna e aplicá-la no negócio com fins comerciais de geração de 

resultados. Para absorver e processar estas informações externas são importantes os canais 
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internos de comunicação e a divulgação do conhecimento dentro do ambiente organizacional. 

A Forza então, adota novos critérios de contratação e retenção de talentos através da criação de 

uma estrutura de recursos humanos baseada na performance advinda do sistema de 

informações. Neste caso, todo o perfil de contratação comercial passa a ter critérios mais 

estratégicos necessitando de pessoas com maior formação e comprometimento com resultados. 

A gestão de recursos humanos cria um ambiente de atração de pessoas talentosas, fortalecendo 

a retenção dos mesmos. (DAFT e MARCIC, 2004) 

Contratou-se uma consultaria de TI com a finalidade de organizar a informação tanto 

externa quanto interna na qual ao sistema de banco de dados foi incorporado ferramenta de 

gestão comercial para análise externa, faturamento e logística integrando-se a empresa e seu 

ERP a um software de CRM customizado para a necessidade da Forza.  

Um dos benefícios de um software de CRM é a habilidade de proporcionar uma gestão 

dinâmica da base de clientes da empresa através de sua sofisticação na capacidade analítica de 

informação. (HENNESSY e MEAGHER, p. 3, 2012)    

Muda-se assim a habilidade e visão sobre o cliente. Neste formato a estratégia passa a 

dominar a forma de vender e o pós-venda passa a ser determinante na experimentação do novo 

valor propositivo da empresa amparado pelo modelo de negócios. A Forza passa a adotar o 

ciclo de CRM desenhado por Rigby e Lendingham (2004), conforme abaixo: 

 

Figura 1: Ciclo de CRM 

Fonte: Adaptado do artigo Done Right de Rigby e Ledingham, HBR de novembro 2004. 

 

Estas cinco etapas compreendem: 

a) Desenvolvimento da oferta: inteligência competitiva e gestão d a prospecção. 

b) Vendas: previsão, pedido e metas de faturamento e qualidade de vendas. 

c) Experiência superior: pré-venda, oferta, informação ao cliente. 
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d) Retenção e Retorno: gestão de carteira, campanhas e fidelização. 

e) Segmentação e Marketing: campanha, gestão de preço, analise de ganhos e perdas. 

 

Através de computadores, celulares e tablets o vendedor passa a ter uma nova visão do 

cliente e o processamento de informações é disponibilizada em tempo integral para sua gestão 

de carteiras. Neste modelo de CRM o gestor de negócios passa a liderar as equipes pela aferição 

de sua performance. Acima do gestor, tanto a diretoria quanto o CEO possuem visões do CRM 

mais amplas, mesmo assim suas decisões estratégicas ficam integradas as equipes comerciais e 

equipes internas como faturamento, PCP e logística. 

Como exemplo de resultado com a nova ferramenta de CRM, no primeiro semestre de 

implantação foram ativados e reativados 1.100 clientes, totalizando 2.770 clientes ativos.  

  O olhar da Forza que anteriormente era mais interno devido modelo industrial que 

imperava sobre o negócio passa a ser externo, diretor no mercado, no cliente e na concorrência.  

A implantação da ferramenta de gestão da informação foi fundamental para todo o 

processo de mudança e assim começa um processo interno de reestruturação das únicas duas 

áreas de negócios focadas anteriormente em produtos embutidos e importados e agora passam 

a ter novas segmentações em produtos de primeira linha e produtos de segunda linha dentro do 

portfólio. Nesta segmentação a Forza passa a ter duas equipes comerciais com dois gestores 

baseados na nova segmentação. 

 

6.2 Execução e Processos  

 

A necessidade da gestão da informação muda no perfil da equipe comercial como visto 

acima e por interação corporativa passa a mudar o perfil de pessoal interno, processos e 

execução das operações. 

A informação agora disponibilizada a todos os envolvidos na operação do negócio 

promove uma revolução na forma de pensar e agir dos colaboradores conforme definem 

Goldman, Cahil e Filho (2009, p. 406) o pensamento estratégico como “a atividade do indivíduo 

de pensar nos benefícios das organizações. O seu objetivo é descobrir estratégias competitivas 

para posicionar a organização significativamente diferente do presente. Pensar estrategicamente 

não é o mesmo que preparar um plano estratégico, com uso de táticas e detalhes para atingir 

metas e objetivos. O pensamento estratégico é o pensar que contribui para o amplo, para 

conceitos fundamentais que focalizam a direção futura de uma organização com base no 

ambiente, antecipando suas condições”. 
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Na definição acima percebe-se que o pensamento estratégico não é algo racional e 

empírico, tanto quanto na definição de Belmiro (2003, p. 295) “Ele cria a oportunidade de 

respostas para as circunstâncias atuais e ações nas quais o caminho criado para o futuro 

ultrapassa qualquer previsão que possa ter sido criada pela simples projeção do que possa ter 

existido no passado”.  

Fica claro o choque do modelo passado burocrático e inchado de pessoal com o modelo 

do futuro leve e estratégico, já presente nas tarefas diárias da empresa. 

Na integração do sistema ERP com o CRM muitas das funções burocráticas foram 

extintas, citemos como exemplo a área de administração de vendas e faturamento que 

comportava 12 pessoas e passou a ter 3 colaboradores. A área de finanças passou a ter 2 

colaborados ao invés dos 8 anteriores. Compras de 5 pessoas, passou a ter somente 3. A logística 

antes com 4 pessoas foi reduzida a 2. E na produção destaca-se a maior redução de estrutura da 

ordem de 45% (o número exato não foi informado pela empresa), pois a nova segmentação de 

portfólio proporcionou uma redução de número de produtos da ordem de 32% (o número exato 

não foi informado pela empresa) e modificou-se o processo produtivo na nova fábrica.  

A única área que aumentou o número de colaboradores foi a área comercial externa que 

passou a ter no primeiro ano 183 vendedores, 245% a mais. Hoje são 223 totais entre as regiões 

Sudeste e Sul do país – áreas de atuação da Forza na qual 70% das vendas estão em São Paulo.  

A redução dos colaboradores não prejudicou a performance da empresa, conforme 

mostramos nos resultados, porém outro fator decisivo foi a aplicação do com conceito de rede 

de trabalho interno acabando com os feudos. Castells (1991, p. 191) define a empresa em rede 

como “aquela forma específica de empresa cujo sistemas de meios é constituído pela 

intersecção de segmentos de sistemas autônomos de objetivos”. Segundo Lacombe e Heilborn 

(2003, p. 525) a “outra tendência é diminuição dos feudos...a ênfase passa a ser nos processos 

e no atendimento do cliente em vez de responsabilidades específicas de cada órgão”.  

Percebe-se claramente que na execução e nos processos a qualidade da entrega das 

demandas operacionais alicerçada na velocidade de informação se impôs a quantidade da 

entrega burocratizada.  

Processo e modelo de negócios são diferentes, o processo é um conjunto de ferramentas 

e conceitos que auxiliam as empresas a gerenciar e implantar o modelo de negócios. 

(Osterwalder, 2004) 

Neste sentido, embora o modelo Forza não seja um modelo comprado em pacotes de 

consultorias o objetivo é geração de valor e consegue-se esclarece-lo na definição de modelo 
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de negócios de Osterwalder (Osterwalder at al. p. 14, 2011) que define um modelo de negócio 

como uma “lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. ” 

 

6.3 Operação e Produtividade  

 

O terceiro pilar deste modelo em análise está intimamente ligado a qualidade de 

operação e a indicadores de produtividade e financeiro, porém Doganova et al (2009, p. 1560) 

e Teece (2010) colocam que o modelo de negócios é uma mistura de parte narrativa e uma parte 

de cálculos. Na parte narrativa há a contribuição para as reflexões para racionalizar as ideias e 

na parte financeira o caráter é de performance. Assim o modelo de negócios não se limita ao 

modelo financeiro. 

De fato, neste sentido o modelo em questão não possui um caráter restritamente 

financeiro, a geração de valor fica amplamente coberta na organização na qual os indicadores 

de performance quantitativa e qualitativa passam a permear operação e a produtividade de cada 

envolvido e de cada setor. Os indicadores passam avaliar em 360° todas as operações. Cada 

gestor passa a gerir estrategicamente suas áreas como um painel de automóvel de corrida. 

Este modelo Forza baseado na gestão de valor diminuiu o tamanho da operação, porém 

conferiu-lhe qualificação criando a espinha dorsal do crescimento sustentado para a empresa. 

Conforme o quadro 1, em 2005 o faturamento líquido era de R$ 75,7 milhões e em 2014 

segundo informações do CEO, passou a ser de R$ 283 milhões (os dados relativos a lucro não 

foram fornecidos para análise). O número total de colaborados em 2014 foi de 325.  

Em comparação com o ano de 2005 a produtividade aumentou 828%, passando de R$ 

93.750,00 de valor gerado por colaborador para R$ 870.769,00 por funcionário. Um salto 

surpreendente em produtividade para um crescimento de faturamento da ordem de 273%.  

Sendo assim o modelo está muito mais atrelado a qualificação na gestão de valor e não 

na quantificação. A qualificação do valor mostrado acima promove a base da produtividade em 

uma operação saudável sob o ponto de vista financeiro e comercial. 

É na análise de dados deste pilar que percebesse que o modelo de negócios alicerçado 

na gestão de valor, possui algo mais profundo, a gestão da produtividade nas operações da 

empresa caracterizando este modelo inovador como um modelo de produtividade de alta 

performance nos negócios.   

 Colaborando para esta alta produtividade, a operação de armazenagem e logística foi 

descentralizada em 3 grandes regiões: Fábrica Polo de Jundiaí, São Paulo Interior e ABC. 
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Nestas três regiões armazena-se parte do estoque de produtos da empresa agilizando entrega e 

despacho de mercadorias organizadas pelo escritório central. 

Nesta descentralização o prazo de entrega dos pedidos passou de até 5 dias úteis para 

24 horas dentro de São Paulo e até 72 horas para a região sul do país, um ganho de performance 

logística de 66% em média. 

“A capacidade de inovação de uma empresa pode ser compreendida como o seu 

potencial para gerar resultados inovadores. Este potencial depende de uma inter-relação 

sinérgica da cultura da empresa, dos processos internos e do ambiente externo”. (NEELY e HII, 

1998, p. 23) 

Neste pilar, quando operação e performance são analisados, assume-se a ligação direta 

com o fator humano na empresa. A mudança de perfil humano na corporação está aliada a 

capacitação para a inovação do profissional Forza para o novo modelo. De acordo com Bastos 

e Bueno (2002, p. 184) “capacitar é tornar capaz, habilitar, pois o conceito apoia-se no potencial 

das pessoas e na qualidade que cada um possui para exercitar uma determinada habilidade, 

aptidão, que precisam ser valorizadas na empresa para tornar o processo mais eficaz”. 

A capacitação para o aumento da performance assume um papel fundamental na 

implantação do novo modelo focado na gestão produtividade, dotado agora de elementos 

estratégia competitiva como definido por Porter (1986, p. 16) como a combinação dos fins e 

meios para atingir os objetivos da empresa.  

 

7. Conclusão 

 

Neste artigo, objetivou-se esclarecer o novo modelo de negócios Forza a luz de literatura 

sobre estratégia e inovação e sua implantação operacional.  

Como Bossidy e Charan (2004), e Kaplan e Norton (1997) expõe que somente entre 

10% e 20% das execuções são bem-sucedidas, pode-se concluir que o modelo inovador foi 

bem-sucedido conforme os números aferidos pela empresa nestes 8 anos de implantação. 

Como plataforma central, a aplicação da ferramenta de gestão de informação foi 

fundamental na operacionalização do conceito de modelo de negócios baseado na gestão de 

valor envolvendo ambiente interno e principalmente externo na qual o cliente participou na co-

criação de valor para a empresa. (Gronroos e Voima, 2013) 

Descobrimos pela análise que o modelo implementado possuía muito mais elementos 

de alta performance e produtividade do que efetivamente inovadores, porém foram 

implementados de forma disciplinar e estratégica modificando processos e a verticalização da 
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empresa. A orientação estratégica vinda do CEO e acionistas foi primordial para a efetividade 

do mesmo ao longo do tempo. Para Herby, Golden e Dunphy (1994) toda ação empreendedora 

é uma ação empresarial de aventurar de forma consciente a mesma em um meio que a diferencie 

no negócio exigindo o domínio de ferramentas e condições. 

A execução e processos influenciaram na produtividade e performance das equipes no 

novo modelo de negócios conforme colocado acima, porém o fator humano foi essencial no 

desenvolvimento estratégico.  

O modelo central baseado nos 3 pilares partiu do pensamento estratégico e as decisões 

tomadas foram aplicadas com determinação pelas equipes em formação. Destacamos que 

devido ao fato de que os dois originam o processo de planificação da estratégia e também agem 

na execução da mesma denotam o que Hamel e Prahalad (1995) chamam de “intenção 

estratégica” da arquitetura estratégica. 

Nesta arquitetura foi concebendo-se um modelo de alta performance e produtividade 

que geraram valor para a empresa e para o cliente.   

Caso o pensamento estratégico e as decisões para a formatação do planejamento do novo 

modelo não fossem bem executadas e discutidas na organização, o processo de mudança 

desencadearia uma estratégia falha, neste caso a ferramenta ou modelo de planejamento 

estratégico não funcionariam, desviando a solução inovadora da real necessidade da empresa 

como estratégia competitiva (PORTER, 1996). 

Vale destacar que, o modelo inovador foi aplicado de forma coordenada estimulando a 

mudança de negócios e sua eficiência. Obviamente os resultados colhidos pela empresa não 

haviam sido planejados no início do processo, foi um caminho com visão estratégica de longo 

prazo, conforme relatou o CEO da empresa. Aparentemente percebe-se a tentativa dos teóricos 

de administração e economia de criar modelos que armazenem a estratégia e a inovação e 

traduzam em planos racionais, o caso Forza não se encaixa em modelo preexistente, porém 

trabalhou bases de mudança organizacional de forma consistente e integrada.    

Deste modo, o artigo aponta para um modelo de produtividade inovador que 

operacionalmente gera valor interno e externo. Todos os conceitos de estratégia e inovação 

foram apontados na análise, por isto a definição do modelo em cima destes conceitos teóricos 

de aplicabilidade inovadora. O artigo também abre caminhos para novas abordagens do tema 

no que tange a informação como motor de inovação e mudança e para formatação de um modelo 

que maximize a experiência de modelos de negócios inovadores em diferentes vertentes de 

interesses e necessidades corporativas.  
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