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Resumo:
O presente estudo teve como objetivo geral propor a elaboração do Planejamento Estratégico
para a empresa Alfa Construtora usando ferramentas como o Balanced Scorecard, a Análise
SWOT servindo diretamente de apoio para gestão estratégica da empresa. Como objetivos
específicos apresentou-se um diagnóstico organizacional da empresa; foram coletados dados
para a realização da matriz SWOT; além de sugerir um plano de ação estratégica ainda foi
apresentado os indicadores de desempenho através do BSC elaborado com base nas
informações da empresa. A metodologia constitui-se quanto aos fins, descritiva e explicativa e
quanto aos meios classifica-se de natureza bibliográfica e documental. Os dados obtidos em
entrevista com o gestor da empresa foram analisados de forma qualitativa. O segmento teórico
usa de autores renomados para caracterizar a gestão estratégica como uma ferramenta
eficiente para o sucesso da empresa. O estudo contribuiu ainda com a aplicação da ferramenta
Análise SWOT evidenciando os pontos mais fortes e os pontos fracos internos e externos da
empresa, apresentando a importância de saber gerir estas informações estrategicamente,
servindo de apoio para a tomada de decisões, soluções de problemas presentes e prevenção de
problemas futuros. Foi utilizada outra ferramenta bastante eficaz o BSC que atendeu as
expectativas de acordo com a identificação dos principais indicadores de desempenho dentro
das perspectivas financeiras, dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e
crescimento. O BSC alinhou os objetivos da empresa e tornou os aspectos intangíveis em
tangíveis, com auxílio do mapa estratégico foi possível revelar caminhos e possibilidades
outrora desconhecidos. Os resultados desta pesquisa colaboraram para a estruturação da
gestão estratégica da Alfa Construtora otimizando seus processos e sistemas e poderá ainda
contribuir de forma significativa para a construção de modelo de gestão noutras empresas do
ramo de construção civil.
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Gestão Estratégica, Planejamento Estratégico, Balanced Scorecard.

Abstract:
This study aimed to propose the elaboration of the Strategic Plan for the company Alfa
Construtora using tools such as Balanced Scorecard and the SWOT Analysis, serving directly 262
as a support for the strategic management of the company.As specific objectives, it was
presented an organizational diagnosis of the company; data were collected to carry out the
SWOT matrix; besides suggesting a strategic action plan, it was also presented the
performance indicators through the BSC, prepared based on the company information.The
methodology is constituted regarding the purposes as: descriptive and explanatory, and
concerning the means, as: bibliographical and documentary. The data obtained in interviews
with the company managers were analyzed qualitatively. The theoretical segment quotes
renowned authors to characterize the strategic management as an effective tool for company
success. The study also contributes to the implementation of the SWOT analysis tool,
highlighting the internal and external strengths and weaknesses of the company, showing the
importance of knowing how manage this information strategically, serving as a support for
decision making, present problem solving and prevention of future problems. It was used
another very effective tool, the BSC, that met expectations in accordance with the
identification of core performance indicators within the financial, customer, internal processes
and learning and growth perspectives. The BSC aligned company goals and made the
intangible aspects into tangible, with the help of the strategic map, it was possible to reveal
formerly unknown ways and possibilities. These results contributed to structure the strategic
management of Alpha Construtora, optimizing its processes and systems, and may also
contribute significantly to building a management model in other companies in the
construction industry.

Key-words: Strategic management, Strategic planning, Balanced Scorecard.

1. Introdução
A Gestão Estratégica é um processo contínuo de gestão voltada para otimização
dos recursos, obtenção de resultados e consequentemente, satisfação dos clientes. Ela
considera três pontos muito importantes: Planejamento Estratégico, Implantação e
Monitoramento. O Planejamento Estratégico engloba o ambiente interno e o ambiente externo
da empresa. No ambiente interno, analisa quais são os pontos fortes e fracos, ou seja, quais as

Goiânia, 28 de setembro de 2018

XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro”

ISBN 978-85-5806-003-5

vantagens e desvantagens do negócio. Já no ambiente externo, analisa quais as oportunidades
que o mercado oferece e que ameaças há nesse mercado.
A Implantação diz respeito à implementação desse Plano Estratégico gerado, e por
fim o Monitoramento, que compara efetivamente os resultados que se planejou com os
obtidos, a partir daí fazer os ajustes e reajustes necessários.
Para se entender a Gestão Estratégica também é necessário que compreendamos
os conceitos primordiais para execução de ações administrativas tais como; eficiência que é
fazer a coisa certa; eficácia, alcançar os objetivos; e efetividade, manter o alto desempenho.
Aplica-se a Gestão Estratégica tanto em micro e pequenas empresas como em
multinacionais e grandes empresas internacionais, pois se torna imprescindível para resultados
estratégicos e efetivos. Nas micro e pequenas empresas, sua real importância está em ser o
roteiro do desenvolvimento da organização, dos passos a seguir, para obter os resultados
esperados.
A Alfa Construtora é uma empresa abadianense que oferece serviços no ramo de
construção civil e está há 4 anos no mercado, contando atualmente com 16 colaboradores.
Apesar de ser uma pequena empresa e pouco tempo de funcionamento, ela está em fase de
expansão e visa alcançar uma fatia neste mercado que se apresenta muito competitivo.
O objetivo geral desse estudo foi propor a implementação de um Planejamento
Estratégico na empresa Alfa Construtora Industrial EIRELI ME, e como objetivos específicos
realizou-se um diagnóstico organizacional da empresa, coletou dados para a realização da
matriz SWOT, foi sugerido um plano de ação estratégica para o funcionamento da empresa, e
por fim, foram identificados os indicadores de desempenho nas quatro perspectivas do BSC.
A escolha do tema se deu pela necessidade da empresa de não possuir um
processo de estrutura de gestão, que planeje estrategicamente, otimizando os recursos, analise
e melhore continuamente resultados obtidos, para determinar a tomada de decisão, e por fim,
conquistar a satisfação dos clientes.
Diante disso, busca-se com esta pesquisa a elucidação da seguinte questão: Quais
seriam as melhores tecnologias de gestão para a realização de um diagnóstico e
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posteriormente a implementação de um sistema de gestão estratégica em uma pequena
empresa no ramo da construção civil?
A metodologia utilizada nesta pesquisa considerou um estudo de caso com
abordagens descritiva e explicativa embasadas por meio de análises bibliográficas e
documentais, e seus dados foram analisados de maneira qualitativa. Objetiva-se contribuir
também para os estudos futuros em relação à gestão estratégica de pequenas e médias
empresas do ramo da construção civil.

2 Revisão de Literatura

2.1 História do Planejamento Estratégico

Conforme Chiavenato (2009), o Planejamento Estratégico nasce da necessidade
de um modelo militar para as guerras, visto que os seres humanos sempre estiveram ligados às
disputas mesmo que indiretamente e isto se comprova desde os primeiros indícios históricos.
As lutas se davam pelo poder, pela posse de terras, pelas várias crenças e religiões. Sun Tzu
(2007, p.41) diz:
Conhece teu inimigo e conhece a ti mesmo, se tiveres cem combates a travar, cem
vezes será vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de
perder e de ganhar serão idênticas. Se ignoras ao mesmo tempo teu inimigo e a ti
mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas.

Embora existissem objetivos em comum, a desordem e o descontrole
predominavam sobre as tropas que sofriam grandes prejuízos desnecessários por falta de
estratégias. Assim, “a estratégia é a ciência do planejamento e direção em larga escala de
operações militares, ou manobra de forças para adquirir a posição mais vantajosa para
combater o inimigo” (GURALNIK, 1986). A partir desse pensamento, os líderes começaram
a perceber que deveriam usar de estratégias melhor elaboradas em seus planos para conquistar

Goiânia, 28 de setembro de 2018

264

XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro”

ISBN 978-85-5806-003-5

um número maior de reinos e também defender os que já estavam em seu domínio. Rebouças
(2011, p. 17)define planejamento estratégico como:
Planejamento Estratégico é o processo administrativo que proporciona sustentação
metodológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa,
visando ao otimizado grau de interação com os fatores externos – não controláveis –
e atuando de forma inovadora e diferenciada.

Segundo Rebouças (2011), o planejamento deve ser analisado de forma integrada
e nunca isolada, pois trata de um sistema ordenado, estruturado estrategicamente para
concentrar as ações em resultados, otimizar a gestão, facilitar o controle, identificar as
oportunidades que o mercado os proporciona e também firmar diante desse mercado a sua
vantagem competitiva que se torna o grande diferencial nos dias de hoje.
O Plano Estratégico engloba os vários pontos de um processo, sua estrutura vai da
projeção dos cenários pela análise dos ambientes externos e internos da organização,
identificação dos fatores que influenciam em seu processo, elaboração dos procedimentos de
acordo com as políticas a serem praticadas, definição dos objetivos, formulação das
estratégias gerais e específicas junto ao orçamento, e por fim, a avaliação dos possíveis
resultados com intuito de controle, ou seja, de monitoramento destes resultados, ajustando-os
para manter o alto nível de desempenho. “O Planejamento não diz respeito a decisões futuras,
mas às implicações futuras de decisões presentes” (DRUCKER, 1962, p.131).
Para se planejar estrategicamente é preciso levar em consideração todos aspectos
da empresa como a área de marketing, área do financeiro, área de RH dentre outros
(DRUCKER, 1962). A cada etapa de sua elaboração e, por conseguinte implantação, deve-se
observar a ligação de todas as áreas com a ideia real do negócio.

2.2 Conceitos de Estratégia
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“O conceito básico de estratégia está correlacionado à ligação da empresa ao seu
ambiente; e, nessa situação, a empresa procura definir e operacionalizar estratégias que
maximizem os resultados da interação estabelecida” (REBOUÇAS, 2010, p.3).
“Estratégia diz respeito a posicionar uma organização para a obtenção de
vantagem competitiva” (KLUYVER; PEARCE, 2007). Ela é uma grande aliada nos processos
da empresa. Para Rebouças (2014, p.4)
A definição de estratégia significa, literalmente, a arte do general; deriva da palavra
grega “strategos” que significa, estritamente, general. Estratégia, na Grécia antiga,
significava tudo o que o general faz... antes de Napoleão, estratégia significava a arte
e a ciência de conduzir forças militares para derrotar o inimigo ou abrandar os
resultados da derrota.

A Estratégia abrange vertentes econômicas, políticas, psicológicas, religiosas
dentre outras, e de acordo com Seirawan e Silman (2007), ela está ligada ao ato de pensar, de
elaborar planos de movimento, por exemplo, no jogo de xadrez, os jogadores usam de várias
estratégias, tanto para elaborar suas jogadas, quanto para anteceder as jogadas de seu
adversário e de acordo com suas estratégias ele pode ser o vencedor se as fizer de maneira
eficiente. Mintzberg; Ahlstrand; Lampel (2002, p.17) dizem:
Acontece que estratégia é uma dessas palavras que inevitavelmente definimos de
uma forma, mas frequentemente usamos de outra. Estratégia é um padrão, isto é,
consistência em comportamento ao longo do tempo. Uma empresa comercializa
perpetuamente os produtos mais dispendiosos da sua indústria segue a chamada
estratégia de extremidade superior, assim como uma pessoa que sempre aceita a
função mais desafiadora pode ser descrita como seguindo uma estratégia de alto
risco.

Quando se usa ferramentas que antecipam dados estrategicamente, logo se pensa
no quanto isso será útil para solucionar possíveis problemas, observar as oportunidades
exclusivas, alocar e administrar os recursos reduzindo custos e prejuízos, formular metas
futuras que aperfeiçoem ainda mais os resultados, dentre muitos outros benefícios, é um plano
de ação para chegar lá (KOTLER; KELLER; 2006).
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2.3 Gestão Estratégica

A Administração Estratégica é a ligação das diretrizes do Planejamento
Estratégico que são os procedimentos para tomada de decisão dentro da empresa. “O processo
de administração estratégica é representado pelo elenco completo de compromissos, decisões 267
e ações necessárias para que uma empresa alcance a competitividade estratégica e aufira
retornos superiores à média” (HITT; IRELAND; HOSKISSON; 2003, p.6).
Para Hitt; Ireland; Hoskisson (2003), torna-se um grande desafio gerir
estrategicamente, pois o gestor deve ter um olhar global para empresa, não obstante da
realidade da mesma, precisa coordenar as suas técnicas de gestão, avaliação e o conjunto de
ferramentas de forma efetiva. Ele identificará quais os recursos disponíveis, qual o potencial
que a empresa possui, determinará suas capacidades, coordenará a alocação dos recursos e a
partir daí, definirá estrategicamente os planos de ação evitando gastos desnecessários e
solucionando de forma rápida e clara os problemas. Uma Gestão Estratégica eficiente não tem
medo de problemas, ela os antecipa e está preparada para solucioná-los.
A exemplo disso, pode-se considerar que a administração de marketing tem a
função de planejar, executar, manter e controlar as estratégias mercadológicas, a fim de se
atingir as metas previamente estabelecidas pela empresa (KOTLER; KELLER, 2006). A
empresa desenvolve a administração do relacionamento com o cliente e a Gestão Estratégica
também engloba a área do Marketing que lida diretamente com o cliente e sua satisfação.
Esquematizar a administração, ou seja, a gestão junto ao planejamento é um
desafio para os gestores, mas quando pensado estrategicamente, respeita os valores da
empresa, estimula o raciocínio e envolve tanto o nível estratégico quanto o nível tático e
operacional. “A Gestão Estratégica surgiu com o sentido de superar um dos principais
problemas apresentados pelo planejamento estratégico: o de sua implementação”
(TAVARES, 2000, p.32). O que ocorre é uma distorção da realidade do planejamento com a
realidade da empresa, é necessário unir o planejamento e administração tornando-as um único
processo que assegure e antecipe mudanças e quaisquer adaptações relacionadas aos seus
cenários.
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Tavares (2000) diz ainda que os diretores pensam em maneiras estratégicas de
produção e planejamento, os gerentes coparticipam de forma geral, auxiliando na elaboração e
implantação das mesmas, enquanto o operacional coloca em prática as ideias e o
planejamento em questão. Isso ocorre de maneira que todos estão no mesmo foco, obtém-se
feedbacks instantâneos, visto que os níveis estão agrupados num único processo. Para Kroll e
268

Parnell (2000, p. 24)
Administração estratégica é um termo mais amplo que abrange não somente a
administração dos estágios já identificados, mas também os estágios iniciais de
determinação da missão e os objetivos da organização no contexto de seus
ambientes esternos e interno.

Segundo Wright; Kroll; Parnell (2000, p.24), o processo de gestão tem de seguir
passos que possibilitem analisar oportunidades e ameaças do mercado, os pontos fracos e
fortes que este mercado oferece estabelecendo objetivos gerais e estratégias eficientes,
monitorando e otimizando os resultados para que novos e melhores resultados sejam
atingidos.

2.4 A análise SWOT

Conforme Kotler e Keller (2006), um objetivo importante da avaliação ambiental
é o reconhecimento de novas oportunidades. Analisar o ambiente é a forma mais eficaz de
levantar as oportunidades e as forças que a empresa possui. Isso representa um grande avanço
para as decisões sobre como inovar, como investir elaborando o plano estratégico de acordo
com essas forças e oportunidades.
Melhor que isso, a Análise SWOT também mostra as ameaças e as fraquezas que
o negócio atrai, os tempos estão incertos para os negócios em todo o mundo (KOTLER E
KELLER, 2006). Se uma reflexão estratégica sempre foi importante, atualmente são vários os
fatores que fazem com que se tenha tornado imprescindível a qualquer negócio. O aumento da
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exigência dos clientes e a sua pouca fidelização assim como o clima de desaceleração
econômica são só alguns exemplos. Conforme Wright; Krol; Parnell (2000, p.86):
A ferramenta análise de SWOT possibilita que a empresa desenvolva e implemente
de forma eficiente seu planejamento estratégico, visando a conquista de maior fatia
do mercado que o negócio se propôs. O objetivo da análise é possibilitar que a
empresa se posicione para tirar vantagem de determinadas oportunidades do
ambiente e evitar ou minimizar as ameaças ambientais.

O gestor analisa juntamente com os gerentes sobre possibilidades de novos
caminhos e pode anteceder os riscos que esses novos caminhos representam, o seu trabalho
em conjunto com as ferramentas certas determinam o sucesso ou não do negócio (KOTLER E
KELLER, 2006). O aumento da exigência dos clientes e a sua pouca fidelização assim como o
clima de desaceleração econômica são só alguns exemplos.
A partir de uma análise da situação, tanto das ameaças e oportunidades, como de
pontos fortes e fracos, o planejador tem uma ideia mais clara a respeito de onde quer chegar,
diz Las Casas (2010). Essa definição esclarece de forma simples a importância da Análise
SWOT dentro da corporação. Onde você quer chegar? Como quer chegar? Sabe o que
realmente te espera no final? São perguntas como estas que a análise vem tentar responder
pela pesquisa a ser realizada.

2.5 O Balanced Scorecard

O Balanced Scorecard (BSC) é uma metodologia de medição e gestão de
desempenho desenvolvida pelos professores da Harvard Business School (HBS) Robert
Kaplan e David Norton, em 1992. O BSC deve levar à criação de uma rede de indicadores de
desempenho que alcance todos os níveis organizacionais, tornando assim, uma ferramenta
para comunicar e promover o comprometimento geral com a estratégia da corporação
(KAPLAN E NORTON, 1997). Segundo Carvalho e Laurindo (2010, p.148).
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O BSC traduz a visão e a estratégia no conhecimento, habilidades e sistemas que os
empregados precisarão desenvolver (seu aprendizado e crescimento), para inovar e
construir as capacidades estratégicas certas e eficientes (processos internos) que
entregarão valor específico ao mercado (clientes), que pode aumentar o valor ao
acionista (financeiro).

É possível avaliar todas as áreas da empresa, tais como as vendas, os custos fixos 270
e variáveis e suas influências, a quantidade de colaboradores treinados e que necessitam de
treinamento, os indicadores chaves que a empresa pretende atingir, mesclando a ferramenta
SWOT, ainda possibilita-se avaliar também os pontos fortese fracos, as ameaças e as
oportunidades, e por último receber Feedback (KAPLAN E NORTON, 1997).
Figura 01: Balanced Scorecard

Fonte: Adaptado de Kaplan e Norton (1997).

Kaplan e Norton (1997) acreditavam que avaliar o desempenho de uma empresa
apenas pela dimensão Financeira não era eficiente, decidiram por uma visão estratégica e
abrangente, de forma vertical e horizontal, então criaram mais três dimensões: Clientes,
Processos Internos e Aprendizagem e Crescimento, obtendo grande sucesso na mensuração de
seus objetivos, planejamentos e resultados, é como uma lista de objetivos estratégicos com
seus respectivos indicadores e metas classificadas por perspectivas, sendo integradas entre si
como causa e efeito. Para Silva; Santos; Santos (2006, p.57):
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O Balanced Scorecard (BSC) surgiu com o propósito inicial de cobrir uma lacuna
existente no processo de mensuração, mas acabou se transformando, em uma visão e
conceito mais amplos, em um mecanismo integrado de comunicação estratégica,
interligando, por meio de quatro expectativas, a estratégia empresarial. Tais
expectativas consolidaram indicadores financeiros e não financeiros e foram assim
definidas: financeira, dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e
crescimento.

271
2.6 O BSC e suas perspectivas

Kaplan e Norton (1997) propuseram ao BSC, quatro perspectivas, cada uma
dessas perspectivas apresenta seus indicadores convertendo ativos intangíveis em resultados
tangíveis. As quatro perspectivas apontadas pelo BSC são: perspectiva financeira, perspectiva
do cliente, perspectiva dos processos internos e perspectiva do aprendizado e crescimento.
Para Carvalho e Laurindo (2010) a perspectiva financeira define os objetivos de
longo prazo da unidade de negócio, não se limitando aos objetivos de lucratividade, portanto
as empresas devem seguir três temas nessa perspectiva: aumento da receita, redução de custos
e estratégias de investimento. Kaplan e Norton (1997) afirmaram duas estratégias básicas:
crescimento da receita e produtividade, uma interligada à outra. Ampliando o valor para o
cliente obtém-se melhor relacionamento com o mesmo, com o apoio do cliente é possível
focar na redução de custos, tornando a utilização do ativo mais eficiente.
A segunda perspectiva é a do cliente, ela tem fundamental importância, pois se
relaciona ao meio de sobrevivência de qualquer empresa, o cliente. De acordo com Silva
(2006), a empresa deve aperfeiçoar seus processos para a satisfação de seus clientes visto que
é nele que tudo começa e que tudo termina. Carvalho e Laurindo (2010) indicam uma
sequência de medidas que precisam ser consideradas dentro desta perspectiva, como
satisfação dos clientes, retenção de clientes, conquista de novos clientes, lucratividade do
cliente e parcela de mercado nos segmentos-alvo, sabendo se que estas medidas de
aperfeiçoamento para o cliente estão integradas com as demais perspectivas.
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Processos internos é a terceira perspectiva do BSC e Kaplan e Norton (1997)
demostram que existem níveis de processos de interesse para esta perspectiva: inovar
produtos e serviços para construir o negócio da empresa, penetrar em novos mercados e
também novos segmentos de clientes, aliançar o relacionamento com os clientes já existentes,
obter maior eficiência operacional através da gestão estratégica dos custos, do fornecimento,
da qualidade e tempo de ciclo, utilizar efetivamente os ativos da empresa. Os processos 272
internos são analisados dentro desta perspectiva para identificar quais são os processos que
apresentam sinais críticos que devem ser superados. Carvalho e Laurindo (2010) destacam
que os retornos dos benefícios financeiros ligados às melhorias em seus processos internos se
dão no curto, médio e longo prazo, sendo controle, aumento da receita e inovação os seus
respectivos indicadores.
Por fim, a quarta perspectiva refere-se ao aprendizado e crescimento. A satisfação
dos colaboradores e disponibilidade dos sistemas de informação representam a premissa dos
processos de aprendizagem e crescimento que possuem três indicadores indispensáveis: o
pessoal, os sistemas da empresa e seus procedimentos (KAPLAN; NORTON, 1997). Estes
objetivos estratégicos dão à empresa a oportunidade de alinhar os recursos humanos, a
informação sistêmica e a tecnologia integrada. Carvalho e Laurindo (2010) ressaltam a
importância de investir em aprendizagem e crescimento para o futuro da organização visto
que este é requisito para o alcance dos objetivos em outras perspectivas. Deve se investir na
construção do ambiente favorável a aprendizagem, assim os colaboradores crescem
juntamente com a empresa.

3 Materiais e Métodos

De acordo com Vergara (2010), a pesquisa foi subdividida quanto aos fins e
quanto aos meios. Em relação aos fins, esta pesquisa foi classificada como descritiva e
explicativa, quanto aos meios foi classificada ao mesmo tempo bibliográfica e documental.
A pesquisa também foi um estudo de caso, visto que a análise levantou
informações específicas sobre o comportamento de uma organização em específico. De
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acordo com o cronograma, foi realizada uma visita in loco na empresa Alfa Construtora, onde
foram coletadas informações inerentes ao tema da pesquisa, e a partir das informações
levantadas, foi elaborado o estudo de caso.
A pesquisa foi realizada na própria empresa, sediada na cidade de Abadiânia-GO.
Inicialmente ela se deu por meio bibliográfico, foram realizados estudos acerca da temática
utilizando diversos livros da área de Administração sobre a temática.
Todos os dados necessários para a elaboração da pesquisa de campo foram
coletados na entrevista e pesquisa documental direta nos acervos da empresa e também nos
livros que abordaram a temática. Os dados da pesquisa foram analisados qualitativamente e
embasados com referencial teórico. Como previsto anteriormente não ocorreu limitações com
a aplicação do método planejado.

4 Resultados e Discussão
4.1 Caracterização da organização
Com base na pesquisa de campo, bem como mediante a realização de uma
entrevista semiestruturada, foram obtidas as informações a seguir. A Alfa Construtora foi
criada em 2011 com o objetivo de construir casas, apartamentos e condomínios de alto
padrão, tendo o cliente a comodidade de receber sua casa totalmente equipada da sala com TV
à cozinha com mantimentos na geladeira.
A cidade de Abadiânia tem um grande fluxo de turismo religioso, principalmente
estrangeiros devido à Casa Dom Inácio, onde o Sr. João Teixeira de Faria, João de Deus, faz
tratamentos espirituais mundialmente conhecidos. Devido a isto o proprietário da Alfa
Construtora, formado em Arquitetura pela University of Westminster – Londres, percebeu a
necessidade de ajudar inicialmente seus amigos e consequentemente vários outros
estrangeiros que chegavam até Abadiânia e sentiram o desejo de permanecer nesta cidade.
Com o espírito empreendedor, ele criou esta empresa para atender esta gama de
clientes, facilitando ao máximo suas vidas, o trabalho da empresa realmente impressiona,
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pois, suas obras são de alto padrão, os preços estão de acordo com o mercado e a
característica principal é a comodidade de entrar na em sua casa totalmente equipada.
Além da construtora, o proprietário ampliou sua prestação de serviço. No lote da
sede da empresa, foi criada uma serralheria com o intuito de servir como suporte nas
construções fabricando as estruturas metálicas blocos de metal. Além disso, a empresa presta
o serviço de compra dos produtos necessários para o funcionamento da casa como eletrônicos, 274
decorações, alimentos, mas esta é a parte final do projeto, pois a casa será entregue ao cliente
literalmente pronta para morar.
Por ser uma pequena empresa, existem poucos departamentos em sua estrutura,
conta se como presidente, no caso o proprietário, um gerente administrativo que coordena o
RH, compras, faturamento, comercial, operacional e vendas. Já a área de criações é
responsabilidade do arquiteto e de seu auxiliar. Terceiriza se os serviços de engenharia e
contabilidade visto que existe a necessidade de se contratar um colaborador para realizar estas
tarefas.
Em geral tudo é feito de forma colaborativa e cooperativa, pois acredita se na
máxima que a união tem muito mais em seus efeitos e de certa forma é melhor para empresa,
pois existe a redução de alguns custos.

Figura 02: Funcionograma da empresa
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Fonte: Pesquisa do Autor (2015)

Ainda conforme dados informados pela gestão da empresa pesquisada, o produto
específico da organização é a construção de imóveis por ser o objetivo de sua criação, casas,
apartamentos, chalés, todos com as características da construtora, que usa matérias de ótima
qualidade, desenhos exclusivos e personalizados.
A mão de obra não é totalmente qualificada, pois existem alguns colaboradores
que estão iniciando, mas a visão, inovação e experiência do proprietário fortalece o nome da
empresa e a torna diferenciada. Após a construção, a empresa também oferece a assistência
técnica e reparos aos clientes.
Durante a entrevista também foi possível coletar a missão, visão e valores da
empresa, conforme figura 03:

Figura 03: Missão, Visão e Valores da empresa
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Planejar, construir e entregar empreendimentos de alto padrão, com acabamento
personalizado ao cliente e design totalmente inovador, garantindo qualidade e
superação das expectativas.

Missão

Tornar-se uma empresa diferenciada e reconhecida pela excelência e confiabilidade,
fornecendo serviços e produtos de qualidade e eficácia para os clientes e
parceiros, contribuindo assim para a melhoria e crescimento de nossa cidade.

Visão

Valores

Confiabilidade, nosso público alvo tem a certeza de estar sendo tratado de forma
honesta e seguro; Responsabilidade, para oferecermos produtos que atendam
nossos clientes na área de construção civil; Respeito, no relacionamento com
nossos clientes e colaboradores; Confiança em Deus, nossa maior inspiração e
motivação para melhorarmos a cada dia; Ética, em nossos procedimentos e na livre
concorrência e; Exigência, para que todos estejam a serviço dos clientes sempre
primando sempre à positividade.

Fonte: Pesquisa do autor (2015)

A área Estratégica a princípio conta com um diretor que é o proprietário. Ele toma
decisões e as ideias se concentram nele. Na área Administrativa e Recursos Humanos, a
empresa conta com três colaboradores, sendo um gerente e dois auxiliares que também
prestam serviços de arquitetura. O gerente contrata, demite, faz pagamentos, atua nas
compras, e conta com os auxiliares nas rotinas administrativas. Já na área Comercial, os
acordos são tratados e fechados com o proprietário da empresa visto que não há uma área
definida para a mesma.
A contabilidade da empresa é feita de forma terceirizada. A empresa responsável
está localizada em Anápolis, Contar Contabilidade. Na parte da Engenharia, os projetos e
todos os assuntos relacionados a esta área são desenvolvidos de forma cooperativa entre o
engenheiro responsável pela empresa e o proprietário. Os serviços de engenharia são
negociados por projeto realizado.
A Alfa Construtora atua no ramo de construção, por ser uma cidade muito
pequena não existe uma concorrência definida. As pessoas constroem suas casas de maneira
antiga muitas das vezes sem projetos, apenas contratam um pedreiro experiente e opinam
sobre o que querem.
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A construtora limita sua atuação na busca e concretização de empreendimentos
maiores, pois tem seu público-alvo definido. São clientes na maioria estrangeiros que estão
dispostos a investir um bom valor para ter sua casa confortável e que esteja dentro dos seus
parâmetros pessoais. Por ser bem conhecido pelos estrangeiros, o proprietário tem uma certa
facilidade de fechar negócios, seus empreendimentos estão localizados próximos à Casa de
277

Dom Inácio e fica nítido a qualidade e beleza das construções.

4.2 Análise SWOT da empresa pesquisada
Os tempos estão incertos para os negócios em todo o mundo. Se uma reflexão
estratégica sempre foi importante, atualmente são vários os fatores que fazem com que se
tenha tornado imprescindível a qualquer negócio.
O aumento da exigência dos clientes e a sua pouca fidelização, assim como o
clima de desaceleração econômica são só alguns exemplos. A análise SWOT é uma
ferramenta que possibilita que a empresa desenvolva e programe de forma eficiente seu
planejamento estratégico visando a conquista de maior fatia deste mercado, indiretamente ou
diretamente contribuindo com o crescimento de Abadiânia.

Figura 04: Análise SWOT da empresa
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das tarefas.

Fonte: Pesquisa do Autor (2015)

Quanto às forças, indiscutivelmente a Alfa tem tudo para ser uma grande empresa
de sucesso, inovação, credibilidade, flexibilidade, recursos técnicos e uma força muito
importante, a criatividade. A visão do proprietário impressiona e de forma simples
facilitadora. A empresa consegue honrar seus pagamentos, usam equipamentos avançados,
muitos deles são importados, e um fator muito importante é fato da empresa tratar os
colaboradores como parceiros e não como funcionários.
Existem grandes fraquezas na estrutura da organização como a falta de controle de
muitas das suas áreas, dentre elas a financeira, administrativa e contábil. Há grandes
transtornos com manutenção corretiva porque não existe manutenção preventiva. Torna-se
complicado encontrar peças para manutenção das ferramentas importadas e não há controle
permanente do andamento das obras e serviços e resulta em atrasos prejudicando não só a
empresa internamente, mas se a obra atrasa, isto prejudica totalmente de forma externa. Não
há grandes investimentos de marketing.
Entretanto há também grandes oportunidades que são definidas como os aspectos
positivos da empresa, com potencial de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa. Na
Alfa, as vendas são feitas de forma diretas, pois os clientes têm a possibilidade de acompanhar
o empreendimento desde o projeto até a sua finalização, este ramo possibilita um alto nível de
lucratividade. A empresa possui grandes potencialidades visto que existem profissionais
capacitados em várias tarefas o que expande o seu mercado de prestação de serviços.
As ameaças constantes no segmento deste mercado são específicas desta cidade
que possuem grande fluxo de turistas por meio da Casa de Dom Inácio, o poder está no
controle de alguns e de forma implícita, as vendas e prestações de serviços são feitas por meio
de indicações assim como as não indicações. Outro fator de risco externo é a falta de

Goiânia, 28 de setembro de 2018

XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro”

ISBN 978-85-5806-003-5

manutenção preventiva das máquinas e ferramentas, procrastina-se até que haja a danificação
de partes ou completas das mesmas. Também tem o fato dos vários impostos atrasados que é
o maior problema da empresa, pois existe um enorme risco de multas e problemas legais. Não
há controle permanente do andamento dos serviços e isto que acarretam enormes prejuízos
financeiros e mercadológicos devido aos descumprimentos de prazos.
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4.3 BSC da empresa pesquisada
Conforme a figura 05, foi proposto o BSC para a Alfa Construtora onde na
dimensão financeira apresenta os principais objetivos estratégicos: aumentar a receita e a
liquidez da empresa, otimizar os investimentos, reduzir os custos e assim também aumentar a
lucratividade. Dentro das perspectivas dos clientes, foi observado que é necessário cumprir os
prazos, garantir a qualidade dos produtos e serviços prestados resultando no aumento da
credibilidade, na satisfação dos clientes e consequentemente no aumento da carteira de seus
clientes. Em relação aos processos internos e de aprendizado e crescimento, objetivos como
padronizar os processos de construção, sustentabilidade, desenvolver novos produtos, são
interligados diretamente com a implantação de novas tecnologias, ampliação da estrutura e o
aumento da capacidade dos colaboradores representam os principais objetivos estratégicos da
Alfa Construtora:
Figura 05: Mapa Estratégico da empresa
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Fonte: Pesquisa do autor (2015)
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Figura 06: Objetivos estratégicos e indicadores de desempenho da empresa
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Fonte: Pesquisa do autor (2015)

5 Conclusão

É de fundamental importância gerir com efetividade a empresa e seus processos e
foi nesse intuito que constata-se através desse estudo de caso os principais problemas na
gestão da Alfa Construtora, embasado nas referências teóricas, foram oferecidas ferramentas
que poderão ser utilizadas para otimizar seus processos e sua resposta quanto à necessidade
do cliente.
Com a aplicação da ferramenta Análise SWOT ficou evidente os pontos mais
fortes e os pontos fracos internos e externos deste segmento, também o quão indispensável é
saber gerir estas informações de forma estratégica para tomar decisões que solucionem os
problemas atuais e previnam os possíveis problemas futuros.
Apesar de ser uma empresa de médio porte, ainda não havia sido esclarecido qual
era a sua missão e visão, também os valores não identificados. Com o estudo teórico, e com
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informações adquiridas na empresa através de pesquisas exploratórias, estas informações
foram levantadas e estabelecidas rapidamente.
Outra ferramenta usada foi o BSC (Balanced Scorecard), que de forma estratégica
e organizada atendeu a expectativas cabíveis a esta pesquisa, alinhando os objetivos da
empresa, tornando os ativos intangíveis em tangíveis. O mapa estratégico revelou os
indicadores dentro das perspectivas financeira, clientes, processos internos e aprendizado e
crescimento, trazendo muitas possibilidades de caminhos para a empresa.
É notório que estes indicadores de desempenho dentro das perspectivas do BSC,
se aplicados na organização de forma eficiente poderão resultar numa otimização geral e
sistêmica de toda a estrutura corporativa da empresa, este foi o objetivo central desta
pesquisa, auxiliar na estruturação da Alfa Construtora. Diante do que foi exposto na pesquisa,
fica evidente que os propósitos foram alcançados, mas esta pesquisa não representa sozinha o
sucesso da companhia, existe o empenho de todos que fazem parte da construtora para que
todos juntos cresçam e obtenham a solidificação do sucesso pretendido.
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