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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste em um estudo de caso que visa analisar o Plano 

Estratégico da empresa XP para o ano de 2006 em termos de estrutura, eficácia e 

aplicabilidade. Em termos de estrutura, confronta seu modelo com as práticas 

preconizadas pelos autores da área. A eficácia é medida através do confronto com a 

teoria e com os resultados alcançados pela empresa. Sua aplicabilidade é verificada 

pelo estudo da implementação do plano estratégico na empresa.  

Com base na análise do caso e suas falhas, foi realizado uma proposta de 

Balanced Scorecard, para uma maior eficiência do Planejamento Estratégico. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como foco de estudo o Plano Estratégico (P.E.) da 

empresa XP para o ano de 2006. Além disso, busca trazer uma reflexão sobre a 

importância deste método de gerenciamento.  

A XP é uma empresa de médio porte, com matriz no RS e filiais nos estados de 

SP, PR, RJ, MG e SC. Possui um corpo diretivo com 5 membros, sendo estes os 

mentores do P.E.. Responsável pela divulgação deste para o nível gerencial, este 

último tem o dever de comunicar ao restante da estrutura. 

Será usado como material o P.E. 2006, com o percentual de alcance das metas 

e objetivos propostos. Além disso, será apresentado o contexto histórico e serviços 

prestados pela XP, para um maior entendimento sobre a estrutura e cultura 

organizacional. 

Desta forma, o material analisado, tem como objetivo verificar se há uma 

distorção (ficção) desta ferramenta administrativa na empresa XP, na medida em que 

sua aplicação tem mostrado falhas. Existe uma lacuna entre o planejado e o realizado, 

bem como pouca aplicação pela gestão. 

No final foi proposto um Balanced Scorecard para a empresa, comparando o 

que existe e o que poderia ser desenvolvido, e assim ter uma efetividade do P.E.. 

Desta forma, existe a análise critica e uma sugestão de melhoria. 
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2 A EMPRESA 

Neste estudo de caso será abordada uma empresa do Rio Grande do Sul, que 

denomino como XP, devido à questão do sigilo e ética. Estarei mencionando o 

histórico da organização, porém o foco será o P.E. 2006, na medida em que 

contempla o assunto deste trabalho e representa o dilema. 

2.1 Histórico da Empresa XP 

Por volta de 1945 R. trabalhava como agricultor na propriedade rural do seu 

pai, no interior do RS, juntamente com mais quatorze irmãos. R. sonhava em ser 

caminhoneiro, para sua satisfação, neste mesmo ano seu pai comprou um Chevrolet 

com capacidade para carregar 5.000 Kg, com o objetivo de transportar vinho entre as 

cantinas da região. R. foi o escolhido para ser motorista, pois já sabia dirigir. Trabalhou 

com seu pai por mais cinco anos até conseguir juntar dinheiro para dar entrada no seu 

próprio caminhão. 

Em 1950 R. firmou sociedade com o cunhado S., com poucos recursos e 

trabalho árduo os dois sócios foram progredindo. O objetivo deles era aumentar a 

capacidade operacional, principalmente com a aquisição de novos caminhões. Outros 

caminhoneiros associaram-se a eles mediante participação de capital e mão de obra 

própria.  

Em 1956 com a entrada de mais um sócio fundaram a empresa EB, que se 

tornou agenciadora de outras empresas de transportes. Em pouco tempo, 

aumentaram a rota e passaram a transportar para São Paulo e Rio de Janeiro, não só 

nos caminhões próprios, mas também nos de terceiros. Em meados de 1962 R. deixou 

de ser motorista e passou a administrar a matriz, sendo que em 15 de julho de 1963 a 

sociedade adquiriu a XP, que possuía diversas agências pelo país, ampliando os 

negócios. Em 1966 começou a abrir-se a sociedade da empresa junto com o sócio S., 

que mais tarde vendeu sua parte ficando R. sócio majoritário. 



 

 

8 
Em 1973 ocorreu a integração da XP com o EB., sendo que esta última era de 

propriedade somente de R. Em 1977 houve o fechamento da maioria das agências do 

Norte e Nordeste, optando-se por manter seu ramo de negócios no Centro Sul do país. 

Em 1981 os 4 filhos de R. começaram a fazer parte da gestão da empresa, que 

com novas idéias, metas e objetivos, ajudaram a empresa a crescer. Com o 

falecimento do fundador, os filhos se tornaram sócios e Diretores da empresa, que 

vem tendo êxito em sua administração.  

Em 1994 iniciou a entrada da terceira geração na empresa, e atualmente 4 

membros já estão inseridos, sendo 3 deles em cargos de gestão. Desta forma, a 

empresa está consolidando um plano de sucessão. 

Atualmente a XP é administrada por 4 sócios (Diretores) e um Diretor 

nomeado, e prioriza a qualidade dos seus serviços de transporte de carga. Para isso 

conta com mais de 400 colaboradores envolvidos no trabalho. A empresa possui uma 

frota própria de 243 veículos e sedes próprias em grandes centros brasileiros. 

2.2 Estrutura da Empresa XP 

Agilidade na informação é condição para manutenção de parcerias sólidas e 

duradouras entre transportadora e cliente. A XP tem todas as suas filiais interligadas, 

utilizando linhas dedicadas 24hs, numa rede de computadores que gerenciam todas 

as informações sobre entregas, coletas e transferências das cargas transportadas. O 

sistema logístico da empresa é simples e eficaz, totalmente monitorado por 

radiocomunicação o que permite a inclusão e realização de serviços extra-

programação. As transferências para cada rota, seguem cronograma e programação 

pré-definidos pela equipe de logística que, através de frota própria de veículos, viajam 

com motoristas que se revezam ao longo do trajeto, trazendo mais segurança à 

sociedade e à carga transportada.  

A experiência em logística fez com que a XP implementasse o XPexpress, um 

serviço de cargas e encomendas urgentes, que vem atuando com competência e 

desempenho nas transferências de cargas expressas. 

Toda frota de coleta e entrega é equipada com sistemas de rádio ou celulares, 

que permite a comunicação viva voz em tempo real entre o veiculo de coletas e a 

central de gerenciamento de coletas. Desta forma, o sistema permite uma informação 

precisa para o cliente. 

A XP cresceu e com ela a demanda. Tornou-se necessário que a frota também 

aumentasse. Foi o que aconteceu, hoje são 239 veículos, entre carretas, caminhões 
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médios, caminhões pequenos e utilitários. Todos equipados com sistema de rádio que 

permite monitoração constante, o que gera maior agilidade e rapidez nos serviços. 

Além disso, existe uma forte preocupação com a renovação da frota. Assim, 

nenhum veículo da empresa ultrapassa cinco anos de uso. Ao mesmo tempo, a XP 

tem manutenção própria, realizando de maneira ágil e precisa revisões periódicas que 

garantem as melhores condições.  

XPexpress é um sistema especial de transferência que só o cliente XP pode 

desfrutar. Constituído por uma das frotas mais modernas do país, aliado a um 

revolucionário sistema logístico de movimentação rodoviária, este serviço proporciona 

aos seus usuários, a transferência de cargas fracionadas mais rápidas do mercado, 

encurtando as distâncias entre as empresas dos principais centros comerciais do 

Brasil. 

A empresa também possui um Staff qualificado, oferecendo apoio à operação. 

Desta forma, as áreas Comercial, RH, Financeiro, Informática e Administrativo vêem 

se aperfeiçoando a cada dia. 

2.3 Serviços da Empresa Transportes XP 

• Serviço XPexpress: trata-se de um serviço de cargas urgentes, ou seja, expressa.  

- Este serviço corresponde a aproximadamente 45% do faturamento da empresa. 

• Serviço Convencional: consiste na transferência de cargas fracionadas diversas com 

freqüência diária entre as filiais, os clientes podem dispor de coletas e entregas 

programadas de segunda a sexta-feira.  

- Este serviço corresponde a aproximadamente 20% do faturamento da empresa. 

• Serviço Lotação: frota diversificada composta por Baús, Graneleiras e Trucks. A XP 

realiza fretes lotação entre as praças que atende, em cargas completas e semi-

completas.  

- Este serviço corresponde a aproximadamente 35% do faturamento da empresa. 

Abaixo as praças atendidas: 
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2.4 Propaganda 

• Site da Empresa: uma forma de tornar a empresa visível e automatiza alguns 

processos operacionais para o cliente. 

• Área Comercial: vendedores que realizam visitas aos clientes, munidos com 

material de divulgação. 

• Propaganda em diversos canais de Comunicação: rádio, jornal e informativos 

do setor de transporte. 
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3 SITUAÇÃO PROBLEMA 

O Planejamento Estratégico da XP é descrito desde 2003, devido a entrada da 

Consultora Interna de RH, membro da terceira geração, a qual sugeriu a inserção 

desta ferramenta como método de Gestão. Neste ano teve dificuldade de divulgá-lo, 

bem como nos anos subseqüentes, sendo estes ensaios iniciais de como seria 

planejar, acompanhar e realizar.  

Em 2006, terceiro ano a ser realizado, foi sugerido que houvesse a participação 

de outros gestores, além do corpo diretivo, para que estes se sentissem pertencendo 

ao processo decisório e, principalmente, que o P.E. fosse enriquecido com novas 

idéias. Porém houve uma resistência da Diretoria, optando por não convidar os 

gestores, pois entendia que este era um processo da alta cúpula. Sendo assim, fica 

claro as divergências entre a segunda e terceira geração. 

Além disso, observa-se que as diretrizes propostas no P.E. pela Diretoria, 

aparentam ser operacionais e não estratégicas como deveriam ser neste nível. 

Também, existe uma situação de conflitos de idéias, entre os Diretores. 

Dentro do contexto histórico descrito anteriormente, fica bem evidente, para 

quem vive no dia a dia da empresa, que o P.E. acontece somente no primeiro nível de 

atividades, ou seja, no âmbito “estratégico” e não se desdobra no nível tático e 

operacional. 

 O dilema em questão é: Porque o P.E. não acontece integralmente na empresa 

XP e como poderia ser melhorado? 
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4 EVOLUÇÃO DOS FATOS 

Para que haja um melhor entendimento do caso, serão detalhadas as 

características de cada membro do P.E., bem como a inter-relação entre eles, sendo 

que a protagonista é a Coordenadora de RH, a qual pertence também ao grupo de 

P.E.. 

 Diretor Comercial, denominado T: Trata-se do único Diretor contratado, 

proveniente do mercado de trabalho. Sua formação é em Direito e apresenta como 

experiência 30 anos de trabalho, na maior parte do tempo no setor industrial, na 

gestão de áreas comerciais de empresas de grande porte. Foi contratado em 2002, 

basicamente com o objetivo de corrigir distorções comerciais, no âmbito de 

negociações de preços e com isto ajudar a estabilizar as finanças da organização. Ao 

final do ano de 2004, obteve êxito na execução desta missão. Após este período, 

conquistou uma confiabilidade na organização, o que propiciou uma grande influencia 

na tomada de ações em outros processos da organização.  

 Diretor Operacional, denominado P: Trata-se de um Diretor e sócio, membro da 

segunda geração, o qual contém o maior percentual de ações da organização. Sua 

formação é em Administração de Empresas e possui uma experiência de mais de 30 

anos na XP. Foi inserido na organização desde muito novo, por iniciativa do patrono, 

passando por diversas áreas e assumindo alguns postos gerenciais. Após a morte do 

patrono, em 1998, a organização passou a ser gerida por um grupo de Diretores o 

qual o Sr. P consolidou-se como o membro de maior influência. Seu escopo de 

atuação é o operacional e compras. Possui uma grande habilidade de negociações e 

vasto conhecimento operacional. 

 Diretora Administrativa, denominada S: Trata-se de uma Diretora e sócia, 

membro da segunda geração, com formação em Ciências Contábeis e pós graduada 

em RH. Possui, também 30 anos de experiência na XP, também foi inserida na 

empresa pela vontade do patrono. No seu escopo de trabalho estão as áreas de 

contabilidade, departamento pessoal, recursos humanos e Informática. Possui uma 
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grande habilidade para trabalhar com dados, fatos e números; e evidencia visão 

estratégica em relação a política de RH e TI. 

 Diretora Financeira, denominada Z: Trata-se de uma Diretora e sócia, membro 

da segunda geração, cuja formação é em Biologia. Possui, também, 30 anos de 

experiência somente na área financeira da organização, também foi inserida na 

empresa por vontade do patrono e é a irmã mais nova. Tem no seu escopo de 

trabalho as áreas de faturamento, crédito, cobrança, caixa e tesouraria.  

 Diretora de contratos com terceiros e patrimônio, denominada N: Trata-se de 

uma Diretora e sócia, membro da segunda geração, cuja formação é em Matemática e 

pós-graduação em Gestão, também foi inserida na empresa por vontade do patrono. 

Iniciou suas atividades na área Administrativa, passando a Gerente de Filial, função 

que exerceu por mais de 20 anos. Possui grande experiência na rotina operacional e 

administrativa.  

 Coordenadora de RH, denominada A: Trata-se de um membro da terceira 

geração (filha da Diretora N), com formação em Psicologia, especialização em 

Psicologia Organizacional e pós-graduada em Gestão. Trabalhou por 3 anos em uma 

consultoria, entrou na XP em 2003, por convite da Diretora S, como consultora interna 

de RH com a missão de implantar a estrutura de RH, bem como políticas inerentes a 

esta área. Além disso, é facilitadora do P.E. Na estrutura organizacional responde para 

a Diretora Administrativa S.  

 Após o falecimento do patrono, não houve uma sucessão formal, deixando a 

situação em aberto, o Sr. P. acabou assumindo informalmente o cargo de Presidente. 

No entanto, este período não foi favorável, resultando na contratação do Sr. T., que 

entendeu ser melhor a governabilidade compartilhada entre os 4 sócios, não havendo 

uma liderança maior. 

 Com a entrada de A. na empresa, iniciaram as mudanças referente ao setor de 

RH que estava sendo construído. Porém ela se posicionou com um RH estratégico e 

verificou a necessidade de implementar algumas ferramentas de gestão, dentre elas o 

P.E.. Inicialmente todos os Diretores concordaram com o projeto, e ganhou força 

especial do Sr. T.  

 Em 2003, onde iniciou o P.E., foi realizado o programa completo. Embora os 

Diretores verbalizassem a vontade de faze-lo, não houve muita atenção na realização 

da Swot, repassando esta atividade aos gestores e supervisores ou deixando para A. 

ir em busca das informações. 
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 Além disso, em todas as versões do P.E. as metas de cada área pouco 

interagiam, ou seja, era como se o setor de cada Diretor fosse uma empresa distinta, 

tornando o P.E. uma “colcha de retalhos”. Também ficou evidente, com isso, a 

dificuldade das áreas em se conversar, existindo um conflito velado de não 

concordância com alguns pontos propostos do P.E., mas que não eram efetivamente 

levantados, no intuito de não criarem conflitos. Porém, durante o ano existiam boicotes 

para que uma determinada ação não ocorresse. 

 Foi também vislumbrado a dificuldade dos Diretores em aceitar novas idéias 

para o P.E., sugeridos por A., denotando a barreira entre segunda e terceira geração. 

Ficava claro que as mudanças não ocorriam por haver uma visão rígida da situação, 

deixando os processos retrógrados. Quando um determinado Diretor percebia isso do 

outro tentavam colocar de forma sutil, mas geralmente sem muita aceitação. 

 Quando um conflito de idéias entre o grupo diretivo ocorria, e era discutido 

calorosamente, não ficava evidente a solução, permanecendo o problema da mesma 

forma. Geralmente vinha acompanhado pela seguinte frase “isso não tem solução, é 

assim mesmo”. 

Além disso, algumas alianças se formaram, fortalecendo algumas situações e 

enfraquecendo outras. A Diretora S. se unia com A, buscando fortalecer o RH, 

também buscava força com N. A Diretora N apoiava P, por este ser a referência que 

ela tinha quando foi gerente de filial, bem como ter ele como o líder. A Diretora Z, por 

vezes se unia com S e por vezes com P, na medida em que era criticada por S devido 

a sua pouca busca pela melhoria do seu setor. O Diretor T transitava por todos os 

Diretores, tendo mais inclinação por apoiar P, e este por sua vez não buscava aliança 

de nenhum em especial, a não ser por T, pessoa pela qual refere ter gratidão, em 

função das melhorias que realizou na empresa. 

Muito embora existam as preferências acima colocadas, existem subgrupos 

que se formam, em momentos de tomada de decisão importante. Desta forma, se 

criam duas correntes: as Diretoras N, S e Z e os Diretores P e T, o que causa um certo 

desvio de energia e acaba por dificultar um consenso. 

O P.E. da XP é realizado, todos os anos desde 2003, no mês de novembro, e 

revisto semestralmente para saber se está seguindo o curso planejado. Muito embora, 

exista grande resistência, por parte da direção, em revê-lo, devido ao não alcance de 

alguma das metas, no intuito de ganhar tempo. 

É através de uma ou mais reuniões com os 5 Diretores que é definido, em 

conjunto, os tópicos a serem inseridos no P.E.. Cada Diretor coloca o planejamento de 
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sua área, conforme os pontos fracos e forte levantados de maneira informal e as 

oportunidades que é vislumbrado por eles. 

Além disso, a Diretoria não concorda em realizar P.E. de médio (3 anos) e 

longo prazo (5 anos), bem como não acredita ser importante a presença do corpo 

Gerencial. Também, um ponto a ser levantado é a forma como é descrito o plano, se é 

caracterizado por estratégias ou simplesmente por ações operacionais? Na medida 

em que é buscada a idéia da direção, mas faltam objetividade e evidência nas 

colocações das ações.  

Abaixo está o P.E. mais recente e já revisado para análise. 

 

 

 

Negócio: 

Atuamos no transporte, distribuição e logística de cargas gerais. 

Missão: 

Ser uma empresa integrada a comunidade, organizada com uma rede de distribuição focada na qualidade. 

Rapidez e segurança, superando expectativas dos clientes e colaboradores. 

Princípios: 

- Valorização dos talentos e lucros como forma de perpetuação. 

- Aperfeiçoamento tecnológico constante 

- Satisfação total dos clientes 

- Servir a comunidade 

-  Ética   

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2006 
      
      
 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - FASE I    
      
      

 
OBJETIVOS EMPRESARIAIS 2006 – DIREÇÃO 15/11/2005 Nº. 02 

 

Objetivo Descrição Responsável Prazo  Realiza
do 

 

1 DEFINICAO DAS POLITICAS DA 
PANEX 

DIRETORIA Dez/06   
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2 RENTABILIDADE DE 10% (lucro 
liquido) DO SERVICO PRESTADO 

DIRETORIA Dez/06   

 

3 DEFINICAO DA AREA 
COMERCIAL 

T. Dez/06   

 

4 MANTER INVESTIMENTOS 
OPERACIONAIS 

P. Dez/06   

 

5 CONSOLIDAÇÃO DE UM RH 
FORTE (CONT.) 

S. Dez/06   

 

6 CONSOLIDAÇÃO DA LOGISTICA 
COMO FONTE DE RENDA  

P. Dez/06   

 

7 AMPLIAR A GESTAO DA TI 
(TECNOLOGIA DA INFORMACAO) 

S. Dez/06   

 

8 IMPLEMENTAR AS POLITICAS DA 
QUALIDADE EM 80% DA PANEX 

S. / N. Dez/06   

 

9 ORGANIZACAO DO PATRIMONIO N. Dez/06   

 

REGISTRO DAS METAS – FASE I 
Direção Coordena       

       
OBJETIVO 01: DEFINICAO DAS POLITICAS DA PANEX    
Meta 1: Definir e divulgar as políticas da empresa em todas as áreas   

Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Resp. 

R$ R$ 
1. Operacionais: Realizar o 
controle de acidentes e estragos 
do patrimônio da empresa, com 
regras claras e punições. Coleta 
e entrega com carreta apenas 
acima de um determinado peso 
ou situação especial. 

1o. semestre: inicio do 
projeto POGEPA (Política 
Geral Panex) 

01/06 -
12/06 

20% P. N.   
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2. Administrativo-Financeiro: 
Buscar estruturar o setor de 
forma centralizadora, para 
manter o controle. Implantação 
da controladoria. Criar a regra 
do não protesto de clientes. 

1o. semestre: inicio do 
projeto POGEPA (Política 
Geral Panex) 

01/06 -
12/06 

20% S. Z.   

  
3. Comercial: Crescer 10% no 
mercado e operar com carga 
mista, buscando novos 
segmentos de mercado. 

1o. semestre: inicio do 
projeto POGEPA (Política 
Geral Panex) 

01/06 -
12/06 

20% T.   

  
Total             

       
       
OBJETIVO 02: RENTABILIDADE DE 10% (LUCRO LIQUIDO) DO SERVICO PRESTADO   
Meta 1: Novas políticas 

  
Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Resp. 

R$ R$ 

1. Operacional: 
redespachadoras serem 
transformadas em agentes para 
melhorar a rentabilidade, 
melhorar a contratação de 
terceiros, racionalizar a logística 
e utilizar melhor os recursos e 
buscar melhor rendimento do 
diesel. 

1o. semestre: iniciou no 
interior do RS  

01/06 -
12/06 

10% P.  
N. 
 F. 

  

  
2. Administrativo: políticas 
coerentes, RH atuando mais em 
treinamento, ISO e aproveitar 
melhor os créditos contábeis. 

1o. semestre: treinamento 
de desenvolvimento em 
SP, POA e Cxs; ISO 
sendo implantada em 
Caxias e créditos 
contábeis aproveitados. 

01/06 -
12/06 

50% S.   

  
3. Financeiro: Implantação da 
Controladoria, controle das 
contas, automação do fluxo de 
caixa e contas a pagar e 
receber. Contabilidade será 
responsável pelo preço da 
venda e este será comparado 
com o preço praticado na área 
comercial. 

1o. semestre: iniciou o 
sistema informatizado do 
fluxo de caixa; a pessoa 
que libera o preço do frete 
será subordinada ao 
financeiro para esse 
controle do preço. 

01/06 -
12/06 

40% Z.   
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4. Comercial: Relatório mensal 
em reunião de Diretoria, com a 
rentabilidade dos clientes acima 
de 10 mil reais. 

1o. semestre: sendo 
realizado 

01/06 -
12/06 

40% T.   

  
Total           

  
      

 
       

OBJETIVO 03: DEFINICAO DA AREA COMERCIAL   
Meta 1: Aumentar as vendas em 10% (real) - faturamento de R$ 47 milhões ano 2006   

Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Resp. 

R$ R$ 
1. Aumentar o numero de 
clientes de carga fracionada em 
25% 

1o. semestre: processo 
em andamento 

01/06 -
12/06 

10% T.   

  
2. Buscar clientes com cargas 
nobres em função do 
rastreamento (eletroeletrônico, 
medicamento, sapatos...). 

1o. semestre: ainda não 
realizado por falta de 
certificações especificas  

01/06 -
12/06 

0% T.   

  
3. Ações: admitir mais um 
vendedor em SP, aumentar o 
movimento de carga de clientes 
e criar políticas comerciais mais 
atraentes. 

1o. semestre: não foi 
contratado outro 
vendedor, no entanto 
aumentou o movimento 
em 40%. 

01/06 -
03/06 

70% T. 25.00
0,00 

  
Total         2500

0   
       
       
Meta 2: Elevar o volume de carga fracionada para 70%   

Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Resp. 

R$ R$ 
1. Definir os segmentos de 
mercado de interesse. 

1o. semestre: segmento 
em definição de clientes 

médios  

01/06 -
12/06 

100% T.   

  
2. Vender prioritariamente carga 
fracionada 

1o. semestre: em 
andamento 

01/06 -
12/06 

50% T.   

  
Total             

       
Meta 3: Eliminar carga com preço baixo   

Ações Previstas Ações Realizadas Data Realiza Resp. Custo 
Custo 
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Previ
sto 

Realiza
do 

Inicial/fin
al 

do % 

R$ R$ 

1. Aumentar o frete dos clientes 
com preço baixo 

1o. semestre: realizado 
aumento de 8% 

01/06 -
12/06 

100% T.   

  
2. Propor aumento do preço, 
transportar para rotas 
deficitárias ou de interesse (BH, 
Joinville, Norte e Nordeste). 

1o. semestre: em 
andamento 

01/06 -
12/06 

20% T.   

  
Total             

       
Meta 4: Trabalhar com cargas completas com 100% do valor do carreteiro   

Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Resp. 

R$ R$ 
1. Colocar em pratica tabela de 
preço para carga completa 

1o. semestre: em 
andamento 

01/06 -
12/06 

40% T.   

  
2. Parar carretas no pátio, 
quando estiver sobrando, só 
autorizando a saída com o aval 
da Diretoria, valorizando os 
recursos da empresa. 

1o. semestre: em 
andamento 

01/06 -
12/06 

100% T.   

  
3. Apenas contratar terceiro ou 
carro da casa quando a 
contratação for 100% do 
carreteiro 

1o. semestre: em 
implantação 

01/06 -
12/06 

20% T.   

  
4. Não carregar o veiculo sem 
autorização previa do Gerente 
da Logística ou Diretor 

1o. semestre: em 
andamento 

01/06 -
12/06 

80% T.   

  
Total             

       
OBJETIVO 04: MANTER INVESTIMENTO OPERACIONAL   
Meta 1: Renovação da Frota   

Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Resp. 

R$ R$ 
1. Renovação de 10 reboques: 1 
sider / 9 baús (recursos próprios 
– usados, frete e consorcio). 

1o. semestre: em 
avaliação, a ser 
modificado, conforme 
nova necessidade. 

01/2005 
- 

11/2006 

30% P. 650.0
00,00 

  
2. Renovação de 8 veículos de 
coleta-entrega (12ton. De 7 m). 
Através de troca dos usados 
35% do valor, baú aquisição em 
frete. 

1o. semestre: em 
avaliação, a ser 
modificado, conforme 
nova necessidade. 

04/2006 
- 

10/2006 

30% P. 800.0
00,00 
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3. Renovação de 8 a 10 veículos 
pesados para expressos e linha 
normal. Negociação sem utilizar 
o valor do caixa (50% consorcio 
já em andamento contemplado e 
50% troca dos usados). 

1o. semestre: em 
avaliação, a ser 
modificado, conforme 
nova necessidade. 

2006 30% P. 2.500
.000,
00 

  
4. Informatização de todas as 
portarias. 

1o. semestre: sendo 
realizado 

2006 20% P. 5.000
,00 

  
5. Treinamentos de todos os 
motoristas carreteiros na 
Centronor, em lista de 
prioridade. 

1o. semestre: sendo 
realizado 

03/2006, 
05/2006, 
07/2006, 
09/2006 

e 
11/2006  

30% P. 60.00
0,00 

  
Total         4.015

.000,
00   

       
Meta 2: Equipamentos e terminais   

Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Resp. 

R$ R$ 
1. Construção do terminal de 
cargas de Curitiba. Obra será 
em pré-moldado, contratação de 
terceiros e aprovação do 
cronograma de pgtos 
(prestações de R$15.000, com o 
auxilio do valor do prédio antigo 
que será vendido). 

1o. semestre: Ação 
modificada, pela urgência 
do terminal foi alugada 
prédio melhor e a 
construção será 
postergada para outro 
momento a ser avaliado. 

02/2004 
- 2007 

0% P. 250.0
00,00 

  
2. Solidificação da Panex em 
Santa Catarina. Realizar 
parcerias para a filial de 
Joinville. 

1o. semestre: em 
andamento, buscando 
parcerias. 

atual - 
06/2006 

40% P.   

  
3. Rastreamento total da frota de 
transferência, aquisição mensal 
de 2 equipamentos via satélite 
(via leasing). 

1o. semestre: realizando, 
contratação de empresa 
de rastreamento. 

02/2006 
- 

12/2006 

80% P. 100.0
00,00 

  
4. Reastremaneto da filial de SP 
com softw. para baixa de op. a 
partir do veiculo. Locação de 16 
aparelhos por display (4 x 
R$1.400,00) 

1o. semestre: realizando 
orçamento 

02/2006 
- 

12/2006 

20% P. 21.00
0,00 
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5. Confecção de 30 gaiolas para 
armazenagem e mov. em SP, 
orçamento para produção 
própria ou aquisição no 
mercado. 

1o. semestre: realizado 03/2006 
- 

12/2006 

100% P. 18.00
0,00 

  
6. ISO SP - treinamento mensal 
de todas as áreas. 

1o. semestre: em 
andamento 

atual - 
3/2006 

80% P.   

  
7. Melhorias em SP: a) a 
plataformas moveis (pgtos 3x), 
b) etiquetação de cargas 
fracionadas - código de barras 
(compra de impressoras, 3 
micros e treinamento). 

1o. semestre: realizando 
orçamento 

a)  
03/2006 

- 
06/2006      

b) 
07/2006 

- 
12/2006 

20% P. 48.00
0,00 

  
8.  Implantação do sistema 
logístico de controle de veículos 
24 h, criação de projeto para o 
gerenciamento dos veículos 
rastreados, identificar 
colaborador, gerar procedimento 
de melhor local (SP - RS). 

1o. semestre: processo 
em fase de orçamento e 
implantação em veículos 
pilotos 

01/2006 
- 

06/2006 

30% P. 50.00
0,00 

  
9. Calcamento de nova etapa do 
pátio da matriz. 

1o. semestre: realizando 
orçamento 

07/2006 
- 

12/2006  

20% P. 12.00
0,00 

  
Total         499.0

00,00   
       
       
OBJETIVO 05: CONSOLIDAÇÃO DE UM RH FORTE (cont.)   
Meta 1: Continuação da Construção dos Subsistemas de RH   

Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Resp. 

R$ R$ 
1. Programa Pro - estudo, pagar 
parte de treinamentos, cursos e 
estudo em geral dos 
colaboradores, por ordem de 
prioridade. 

1o. semestre: em 
andamento, realizando 
piloto em 2 colaboradores. 

01/06 -
12/06 

30% S. 55.00
0,00 

  
2. Implantar cargos e salários, 
na aquisição da ISO e quando 
melhorar a rentabilidade da filial 
(5% sobre o valor da folha). 

1o. semestre: realizado 
em SP, que conseguiu a 
ISO, e nas demais em 

fase de simulação. 

01/06 -
12/06 

100% S. 40.00
0,00 

  
3. Uniformizar adequadamente o 
operacional. (anual 2 uniformes 
e 1 sapato / 1 luva) 

1o. semestre: realizado 01/06 -
12/06 

100% S. 23.00
0,00 
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4. Treinamento anual – mínimo 
4 hs horas/homem. 

1o. semestre: em 
andamento, hoje 
2hs/homem. 

01/06 -
12/06 

50% S. 20.00
0,00 

  
5. Refazer o manual de 
integração, elaborar o código de 
ética. 

1o. semestre: manual de 
integração pronto, 

faltando ir para a gráfica, 
código de ética em 

processo inicial. 

01/06 -
12/06 

50% S. 1.000
,00 

  
6. Melhoria do ambiente: sala de 
jogos, estacionamento, etc. 

1o. semestre: Caxias e 
Porto Alegre estão 

prontas, Sp e RJ em 
andamento, demais 

unidades não comportam 
por falta de espaço. 

01/06 -
12/06 

70% S. 1.000
,00 

  
7. Recrutamento e seleção 
sistematizados, com 
procedimentos e rigor. 

Implantado em Caxias, 
POA e SP, iniciando no 

RJ. 

01/2006 
- 

12/2006 

80% A.   

  
8. Criar uma premiação na festa 
de aniversario Panex para os 
colaboradores com 20, 25, 30 
anos de empresa.  

1o. semestre: em fase de 
orçamento dos brindes 

9/jun. 50% S. 4.000
,00 

  
9. Eventos/ Programas/ Festas/ 
Atividades/ palestras/ Sipat – 
para ampliar a satisfação dos 
colaboradores 

1o. semestre: sendo 
realizado (copa, festa 
junina, dia das mães, da 
mulher, do motorista...). 

01/06 -
12/06 

50% S. 30.00
0,00 

  
Total         174.0

00,00   
       

       
OBJETIVO 06: CONSOLIDAÇÃO DA LOGISTICA COMO FONTE DE RENDA    
Meta 1:   

Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Resp. 

R$ R$ 

1. Realização de estudo e 
projeto para a área de logística 

1o. semestre: em fase de 
estruturação, mudança da 

Gerencia para SP. 

01/06 -
12/06 

80% N.     

2. Realização do controle das 
caminhonetes de coleta e 
entrega (como e realizada com 
as carretas pelo Gerente de 
Logística - Lucas). 

1o. semestre: realizado 01/06 -
12/06 

100% N.     

3. Apresentação do relatório 
mensal da logística, para 
Diretoria. 

1o. semestre: realizado 01/06 -
12/06 

100% L.   
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Total             

       
       

OBJETIVO 07: AMPLIAR A GESTAO DA TI (TECNOLOGIA DA INFORMACAO)   
Meta 1: Realizar diagnostico e plano de ação em relação ao softwer e ao hardwer   

Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas 

      

Resp. 

R$ R$ 
1. Buscar analisar o sistema da 
Panex e trazer melhoria, para 
um maior grau de confiança nos 
dados apresentados. Realizando 
a gestão através de um sistema 
de BI, com indicadores e 
medições importantes. 

1o. semestre: em fase de 
orçamento com empresas 
que realizam este tipo de 
programa 

01/06 -
12/06 

30%   30.00
0 

  

2. Aquisição de Materiais: 
servidor c/software p/RJ e 6Thin 
Client  / servidor c/software p/PA 
e 6thin client  / reposição de 
micros/pçs / micros novos  / 
impressoras de cera p/código de 
barra / infraestrutura e 
cabeamento  /  (micro nas 
portarias)  / softwares e licenças  
/ leitores cod barra  / 
impressoras / monitores /  
nobreak   p/servidor de tin client  

1o. semestre: em 
andamento 

01/06 -
12/06 

50% Evan 73.50
0,00 

  
Total         103.5

00,00   
       

       
OBJETIVO 08: IMPLEMENTAR AS POLITICAS DA QUALIDADE EM 80% DA PANEX   
Meta 1: Organizar os imobilizados da empresa   

Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas 

      

Resp. 

R$ R$ 
1. Buscar a certificação da ISO 
em SP, e mante-la. 

1o. semestre: em 
andamento 

01/06 -
08/06 

80% S. / N. 10.00
0,00 

  

2. Buscar a certificação da ISO 
em Caxias do Sul, na Matriz. 

1o. semestre: em 
andamento, iniciando com 
consultoria para auxílio. 

08/06 -
12/06 

20% S. / N. 30.00
0,00 

  
Total         40.00

0,00   



 

 

24
              
              

OBJETIVO 09: ORGANIZACAO DO PATRIMONIO   
Meta 1: Organizar os imobilizados da empresa   

Ações Realizadas Data 
Inicial/fin

al 

Realiza
do % 

Custo 
Previ
sto 

Custo 
Realiza

do 

Ações Previstas 

      

Resp. 

R$ R$ 
1. Implantar controle e 
administrar os bens da empresa. 

1o. semestre: em 
andamento, fase de 
catalogar. 

01/06 -
12/06 

30% N. 2000 

  
Total         2.000

,00   
      

 

TODOS OBJETIVOS Custo Previsto 

Custo 
Realizad

o 
Diferen
ça    

  4.856.500,00        
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 

5.1. Evolução do Conceito de Estratégia 

 

Segundo os autores Luce & Rossi (2002) a moeda e inflação estáveis já foram 

cenários distantes ou até quiméricos no Brasil, crises, internet, terrorismo, entre outros 

notabilizou o poder dos impactos externos sobre a vida das empresas. Pairando a 

pergunta de por que fazer planejamento estratégico, sendo esta uma prática 

recomendável para a gestão saudável das organizações?  

A. Hitt (2005) corrobora com esta questão e acrescenta que a internet está 

modificando as práticas de estratégias em muitos setores. No novo mundo da 

hiperconcorrencia o processo rápido de decisão estratégica, será um fator de êxito da 

empresa. 

A mais importante razão para que se faça planejamento estratégico, é que a 

realidade continua a mudar. Desta forma, há cada vez menos espaço para 

improvisações e delongas em questões estratégicas, bem como, cada vez mais, a 

realidade empresarial se mostra inclemente com as empresas amadoras, diletantes ou 

meramente intuitivas. (LUCE & ROSSI, 2002). 

Fernandes & Berton (2005) colocam que historicamente o conceito de 

estratégia provém do militarismo, com base em três alvos para vencer o inimigo: 

avaliação das forças, dos recursos e disposição do inimigo. Porém, além disso são 

necessários planos, políticas e ações para efetuar os desejos. 

O planejamento estratégico, nas últimas décadas, é uma das mais virtuosas 

formas de estabelecer um convívio saudável e profícuo com este signo de inevitável 

instabilidade. Sendo assim a ferramenta da Administração encarregada da estratégia e 

de seus movimentos, a principal tecnologia gerencial de Alta Administração, que 

permite à empresa governar o seu futuro e ser pró-ativa, pressupõe que a empresa 

seja capaz de vir a influenciar o ambiente, e não apenas ser influenciada por suas 

transformações. (LUCE & ROSSI, 2002). 
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Fernandes & Berton (2005) realizam uma análise sobre a importância da 

estratégia nas organizações, evidenciando os seguintes pontos: 

• Assumir o controle sobre o destino 

• Transformar ameaças em oportunidades 

• Introduzir a disciplina de pensar a longo prazo 

• Mobilizar recursos para objetivos comum 

• Promover a mudança 

Na tentativa de concretizar as estratégias delineadas pelas empresas, vários 

autores começaram a pesquisar as formas adequadas para sua implantação. Neste 

âmbito, dois autores se destacam como pesquisadores voltados a concretização de 

estratégias: Kaplan e Norton (1997) trabalham com um conceito atual de Balanced 

Scorecard, que os autores definem como uma ferramenta completa para traduzir a 

visão e a estratégia da empresa, em medidas de desempenho. Está embasado em 

quatro perspectivas: financeira, do cliente, dos processos internos e do aprendizado e 

crescimento. Em última análise objetiva articular a estratégia, comunicar, alinhar 

atitudes, com a finalidade de alcançar metas em comum. Desta forma, ele não é um 

instrumento de controle. 

5.2 O Processo Estratégico 

Para Luce & Rossi (2002) a consciência dos executivos de teoria e de 

experiência empresarial acumulada reforça os nós da malha de convicções que dá 

sustentação ao modelo de planejamento estratégico. Alguns destes esteios de 

convicção são apresentados a seguir: 

- O planejamento estratégico não é uma fórmula, nem tem receita específica 

ou Padrão; 

- O planejamento estratégico deve ser formulado e implementado por 

executivos de linha, por gente que faz; 

- A capacitação estratégica destes executivos é condição importante tanto 

para o êxito da formulação (o pensar) quanto da implementação (o fazer, o 

executar) dos planos estratégicos; 

- A judiciosa elaboração de cada etapa (ou momento, como definiremos mais 

adiante) do planejamento estratégico é crucial para a boa performance do 

plano estratégico como um todo; 

- O planejamento de cenários é essencial para a formulação dos planos 

estratégicos; 
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- O acervo de conhecimento construído pela teoria e prática de planejamento 

estratégico (P.E.), até hoje, viabiliza a instrumentação de praticamente 

todos os momentos do P.E.; 

- Para perseverar como tecnologia de gestão em cada organização, o 

planejamento estratégico precisa melhorar os resultados destas 

organizações. 

Segundo Fernandes & Berton (2005), o conceito de negócio é o limite de 

atuação, e estão relacionadas as atividades principais. Desta forma, a correta 

definição do negócio leva a uma missão também correta. 

 A definição do negócio representa a explicitação do âmbito da atuação. A 

missão, outro elemento do momento filosófico, evidencia o papel desempenhado pela 

organização em seu negócio, procura explicitar o fazemos, como desempenharemos o 

papel e para quem (os beneficiários da missão). Os princípios, também  denominado 

credos ou valores, são orientadores para o processo decisório e para o 

comportamento da organização no cumprimento da missão, por isso deve ser 

vinculado com a missão, e juntos podem ser denominados de a Constituição da 

organização. A intenção estratégica, último elemento do momento filosófico, deve 

representar um desafio, para os próximos 10 anos, que esteja muito além dos 

recursos e capacidades atuais da empresa. (LUCE & ROSSI, 2002). 

 Segundo A. Hitt (2005), a intenção estratégica é a alavancagem de recursos 

internos e competências essenciais da empresa, para cumprimento de metas no 

ambiente. Esta só estará pronta quando todos os empregados acreditarem e vibrarem 

pela intenção escolhida. Já a missão estratégica é o resultado da intenção estratégica, 

ou seja, declara o propósito e alcance da empresa. Com esta etapa cumprida pode ser 

iniciado a implementação da estratégia na empresa. 

 Fernandes & Berton (2005) colocam que a análise de ambiente é uma etapa 

muito importante, pois o seu monitoramento pode identificar risco e oportunidade para 

a empresa. Pode ser dividido em macro ambiente, que influencia a organização, e o 

ambiente setorial, que é mais próximo a empresa, como os clientes, fornecedores, 

entre outros.  

O ambiente externo está cada vez mais turbulento e globalizado o que dificulta 

muito a interpretação. Para realizar uma boa análise devem ser investigado os 

seguintes pontos: investigação minuciosa dos dados, monitoramento, previsão e 

avaliação. (A. HITT, 2005) 

 Segundo Luce & Rossi (2002) o momento analítico é atividade essencial do 

plano estratégico, pois oferece sustentação a todo o conjunto de decisões 

estratégicas, inclui: 
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Ø Planejamento de Cenários - entendimento adotado pela empresa sobre 

variáveis externas que constituem o seu cenário de negócios, sobre os 

elementos externos que podem afetar o desenvolvimento de suas atividades 

longo prazo. 

Ø Análise SWOT, com oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos - é 

a combinação da análise do ambiente (externa) e da análise interna. Tendo 

dois níveis de impacto e conseqüente avaliação, a dimensão competitiva e as 

questões de natureza interna, como objetivos e rentabilidade. Assim, temos os 

seguintes conceitos: 

  - Oportunidade é a situação externa que dá à empresa a possibilidade 

do atingimento dos objetivos ou de melhorar sua posição competitiva e/ou sua 

rentabilidade. 

  - Ameaça é a situação externa que coloca a empresa em risco para o 

atingimento dos objetivos ou de perda de mercado e/ou redução de rentabilidade. 

  - Ponto Forte é a característica interna que oferece à empresa uma 

vantagem competitiva sobre seus concorrentes ou uma facilidade para o atingimento 

dos objetivos. 

  - Ponto Fraco característica interna ou limitação em um ativo que 

coloca a empresa em situação de desvantagem em relação com seus concorrentes ou 

de dificuldade para o atingimento dos objetivos. 

Ø Matriz da SWOT, que sintetiza o material produzido na análise SWOT e aponta 

as principais questões estratégicas e as prioridades para as ações - procura-se 

aproveitar as oportunidades, precaver-se das ameaças, capitalizar nos pontos 

fortes e corrigir os pontos fracos. Ocorrem as questões estratégicas, que são 

temas (projetos e decisões) derivados dos pontos fortes combinados com 

oportunidades para o aproveitamento das capacidades, pontos fracos 

combinados com oportunidades buscando a minimização das limitações e 

pontos fracos combinados com ameaças para a conversão das desvantagens, 

garantindo assim o sucesso da empresa no futuro. (LUCE & ROSSI, 2002). 

 

Para A. Hitt (2005), a oportunidade é representada pelo ambiente geral, que 

pode ajudar a empresa alcançar a estratégia. No entanto, a ameaça é qualquer 

condição que possa prejudicar os esforços estratégicos da empresa. 

Segundo Fernandes & Berton (2005), é muito importante no momento da 

concepção do P.E. tenha a participação de diversos grupos (coordenação, 

modelagem...), pois provê mais alternativas para enxergar novos rumos. Além de 

minimizar a resistência na implantação.   
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 O Momento das Decisões e das Ações inclui o encaminhamento das questões 

estratégicas por meio de Projetos (ou Planos de Ação ou Planos Táticos); o núcleo de 

objetivos estratégicos; e o princípio da estratégia. São projetos do P.E. são aquelas 

situações em que uma questão estratégica, para ser resolvida, precisa de um plano de 

ação específico. (LUCE & ROSSI, 2002). 

 Gadiesh e Gilbert (2001) apud Luce & Rossi (2002), propuseram o Princípio da 

Estratégia, uma frase inesquecível e desencadeadora de ações da estratégia da 

empresa na sua essência, comunicando-a para toda a organização. Trata-se da 

síntese do plano estratégico para consolidar a estratégia da organização tal como 

expressa em seu plano. 

 Kaplan e Norton (1997) colocam que medir é importante, e para sobreviver as 

empresas terão que utilizar sistema de gestão e medição de desempenho derivado de 

suas estratégias. O Balanced Scorecard coloca os indicadores financeiros como 

síntese final do desempenho da organização, vinculando medidas para avaliar a 

satisfação dos clientes, bem como avalia o processo e os funcionários. 

 Os autores Luce & Rossi (2002), colocam que existem dois condicionantes 

para implementações bem-sucedidas do planejamento estratégico: o engajamento dos 

recursos humanos e o processo de revisão do plano estratégico. Além disso, deve 

conquistar o comprometimento, desde as gerências e chefias que não participam do 

GPE até as lideranças informais dos diversos níveis da estrutura. Este 

comprometimento, iniciado nos já citados seminários com estes públicos, 

necessariamente, decorre do compartilhamento das noções de rumo da empresa e do 

papel de cada um nesta caminhada, em função do seu nível na organização. 

 O processo de revisão do plano estratégico, ajuda a empresa a dominar o 

processo de implementação, monitorando a sua evolução e fazendo a “prestação de 

contas” de cada executivo sobre o seu papel e responsabilidade no planejamento 

estratégico. Sendo realizado pela primeira vez ou sendo “ressuscitado”, há a 

necessidade de reuniões trimestrais de revisão, pelo menos no primeiro ano após a 

sua formulação. Se o planejamento estratégico já se tornou um hábito na empresa e 

funciona bem, basta uma revisão semestral. O planejamento estratégico passa a ser o 

grande companheiro das decisões e a referência essencial nas discussões 

estratégicas. (LUCE & ROSSI, 2002). 

  Segundo Kaplan e Norton (1997) a estratégia é como a escolha do segmento 

de mercado e clientes que a empresa pretende seguir, bem como analisar os 

processos internos que devem ter excelência para agregar valor. Sendo o Balanced 

Scorecard o mecanismo da implantação da estratégia. 
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  5.3. Tipos de Estratégias  

  Porter (1986) apud Fernandes & Berton (2005) referem que é importante optar 

por um tipo de perfil estratégico de liderança: 

- Custo – política orientada para a redução de custos operacionais, principalmente em 

atividades que não geram valor, como resultado a redução de preços. 

-  Diferenciação – consiste em diferenciar o produto ou serviço, criando algo de único. 

- Enfoque – é escolher um grupo comprador, um segmento de produto ou uma área 

geográfica. 

  A. Hitt (2005), refere também sobre o tipo de estratégia para o negócio, que em 

suma é a posição da empresa no setor, comparando com os concorrentes. Para um 

melhor posicionamento a empresa deve decidir quais medidas irão implementar para 

desempenhar de forma diferenciada a sua atividade. Desta forma, o autor divide da 

seguinte forma: 

- Estratégia de liderança em custos: é um conjunto de ações para obter o menor custo 

nos bens ou serviços oferecidos, em comparação ao concorrente. 

- Estratégia de diferenciação: ações destinadas a produzir bens ou serviços, 

apresentem importantes diferenças para o cliente. 

- Estratégia de foco: ações que atendam às necessidades de um segmento 

competitivo. 

  O autor refere que nestes mercados globalizados, a capacidade da empresa 

em cruzar as estratégias pode ser crucial para manter as vantagens competitivas. 

 Segundo Porter (1989), a estratégia competitiva busca uma posição lucrativa e 

sustentável contra a força do concorrente. A empresa pode não obter lucro satisfatório, 

caso escolha uma posição ruim para competir. 

  Para Mintzberg (1987) existe cinco definições de estratégia: plano, pretexto, 

padrão, posição e perspectiva, descritas abaixo em detalhes. 

Ø A Estratégia Como Plano: 

  Algum tipo de curso de ação conscientemente engendrado, uma diretriz para 

lidar com uma determinada situação. Tendo duas características essenciais: são 

preparadas previamente às ações para as quais se aplicam e são desenvolvidas 

consciente e deliberadamente.  

Ø A Estratégia Como Pretexto: 

  As estratégias podem ser genéricas ou específicas, para a palavra no sentido 

específico que precisa ser identificado aqui, como plano, uma estratégia pode ser um 

pretexto, apenas uma “manobra” específica com a finalidade de enganar o 

concorrente. Mas se as estratégias podem ser pretendidas (seja como planos gerais 

ou pretextos específicos), também podem ser realizadas.  
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Ø A Estratégia Como Padrão: 

Definir a estratégia como plano não é suficiente, necessitamos também de uma 

definição que abranja o comportamento resultante. Assim, propõe-se a estratégia 

como um padrão em um fluxo de ações conforme refere Mintzberg e Waters (1985) 

apud (MINTZBERG, 1987).  

  Desta forma, as definições de estratégia como plano e como padrão podem ser 

bem independentes uma da outra, ou seja, os planos podem não ser atingidos, 

enquanto que os padrões poderão surgir sem suspeita. Para que uma estratégia tenha 

um padrão tendo sido pretendido exatamente conforme realizado, é de supor que 

tenha originado de uma ordem de grande importância. Intenções precisas devem ter 

sido estabelecidas pela liderança da organização; sendo estas aceitas por todos e em 

seguida, realizadas sem a interferência das forças políticas, tecnológicas ou de 

mercado.  

  A estratégia está associada com o grupo diretivo e caracterizam-se por terem 

influencia de longo prazo e impactar na organização como um todo. Já o plano tático 

ocorre normalmente no nível gerencial e são decisões para operacionalizar a 

estratégia. As operacionais são a materialização das decisões estratégicas e táticas. 

(FERNANDES & BERTON, 2005) 

  Para Mintzberg (1987), rotular estratégias como planos ou padrões ainda pede 

uma questão básica: estratégias sobre o quê? “estratégia” refere-se a coisas 

importantes, “táticas” aos detalhes. O problema é que os detalhes podem às vezes se 

provar “estratégias”, ou seja, derrubá-la na medida em que não estiver alinhada. O que 

parece ser tático hoje pode provar-se estratégico amanhã, existem ocasiões em que é 

vantajoso gerenciar os detalhes e deixar que as estratégias por si.  

Ø A Estratégia Como Posição: 

  A quarta definição é que a estratégia é uma posição, ou seja, uma maneira de 

colocar a organização no “ambiente”, se torna a força de mediação, o local onde os 

recursos estão concentrados. A posição pode ser pré-selecionada e pretendida 

através de um plano. A definição de estratégia como posição, entretanto, permite-nos 

abrir implicitamente o conceito aos chamados jogos de pessoas, na qual a posição 

possa sempre ser definida com relação a um ou mais competidores, onde a posição 

se torna o local da batalha.  

Ø A Estratégia Como Perspectiva: 

Esta perspectiva analisa dentro das cabeças dos estrategistas, coletivamente, com 

uma visão mais ampla. Este estilo é para a organização o mesmo que a personalidade 

é para o indivíduo. Desta forma, sugere que a estratégia é um conceito, todas as 

estratégias são abstrações que existem apenas na mente das pessoas interessadas, 

sendo que a perspectiva é compartilhada.  
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Ø Inter-relacionando os Ps: 

  A estratégia de perspectiva e posição, pode ser compatível com o plano, o 

conceito de estratégia emergente é que um padrão pode emergir e ser reconhecido de 

modo a provocar um plano formal, talvez dentro de uma perspectiva geral. As 

organizações mostram que desenvolveram “caráter”, da mesma forma como as 

pessoas desenvolveram personalidade ao interagir com o mundo. Assim, o padrão 

pode também dar margem à perspectiva.  

Uma vez estabelecidas as perspectivas, se tomam difíceis de serem modificada, 

podendo tornar-se tão profundamente enraizada no comportamento de uma 

organização que as crenças associadas podem tomar-se subconscientes nas mentes 

de seus membros. Neste momento, a perspectiva pode vir a se parecer mais com a 

organização do que plano, estará mais presente na consistência dos comportamentos 

do que na articulação das intenções.  

  Podem ser vários os relacionamentos entre as definições, essas definições se 

revezar entre si. Porém, talvez de maneira mais importante, elas se complementam. 

Nem todos os planos se tornam padrões e tampouco nem todos os padrões que se 

desenvolvem são planejados. Cada definição acrescenta suas questões importantes e, 

encoraja-nos a encarar questões fundamentais sobre a organização. (MINTZBERG, 

1987). 

  Kaplan e Norton (1997) referem por quais perspectivas montam o Balanced 

Scorecard, estas são iniciativas a longo prazo: 

- Financeira: é onde inicia, pois trata-se de um incentivo de vincular as estratégias com 

os objetivos financeiros, na medida em que serve de foco para as demais 

perspectivas. Geralmente as empresas vinculam neste item crescimento (inicio do 

ciclo de vida) ou sustentação (estão se estabilizando no mercado) ou colheita, bem 

como tem como temas: crescimento de mix e receita, redução de custo, melhoria da 

produtividade, utilização de ativos, investimentos. 

- Clientes: é a definição do segmento de mercado em que a empresa deseja competir, 

ou seja, a fonte de receita para o financeiro. O grupo de medidas mais utilizadas neste 

item é: participação de mercado, retenção de clientes, captação de clientes, satisfação 

de clientes e lucratividade de clientes. Também é medido a proposta de valor que a 

empresa oferece ao seu cliente pelos seguintes indicadores: atributos dos produtos e 

serviços, relacionamento com cliente, imagem e reputação.  

- Processos Internos: são identificados os processos mais críticos para a realização 

dos objetivos dos clientes. Este tópico é desenvolvido após formular as perspectivas 

dos clientes, é sugerido que os executivos da empresa realizem a cadeia de valor 

completa, com inicio na inovação, definida através das necessidades dos clientes, 

após focalizar na operação em si e no pós-venda. 
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- Aprendizado e crescimento: este objetivo oferece estrutura para as ambições das 

perspectivas anteriores. Foi identificado que empresas que atuam com planejamento a 

curto prazo encontram dificuldade em investir na capacitação de pessoal. Desta forma, 

o Balanced Scorecard mostra a importância deste tipo de investimento, bem como em 

novos equipamentos e pesquisa. Existe três categorias principais de avaliações: 

capacidade dos funcionários, capacidades dos sistemas de informação, motivação e 

alinhamento; que são medidos pela satisfação, retenção e produtividade dos 

funcionários. 

  Um Scorecard bem adequado traduz a estratégia da empresa. 
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6  ANÁLISE DO P.E. ATUAL 

Ao analisar o planejamento estratégico da empresa XP, à luz da teoria descrita, 

foi observada as seguintes falhas, que impactam na sua falta de eficiência: 

1) Não se observa, na empresa XP, a execução da fase de SWOT de forma 

formal e aprofundada; 

2) Não existem medidas formais, interação entre as áreas e divulgação do 

Planejamento Estratégico, como o Balanced Scorecard; 

3) Pouco envolvimento do grupo Gerencial no processo de criação, divulgação 

e implantação; 

4) Visão míope do negócio e missão; 

5) Faltou escolher a estratégia de liderança; 

6) Não existe P.E. de médio e longo prazo; 

 Estes pontos acima descritos foram a base para a proposta realizada no 

próximo capitulo. 
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7  PROPOSTA DE MELHORIA 

A partir do contexto da empresa XP, bem como a análise da teoria e 

levantamento da situação atual da empresa. Construí uma proposta para a efetividade 

deste processo na organização. 

Desta forma, é realizado uma análise critica da filosofia já existente e possíveis 

sugestões de melhoria. 

ATUAL PROPOSTA 

Negócio: 

Atuamos no transporte, distribuição e 

logística de cargas gerais. 

Negócio: 

Tranqüilidade e Segurança em 

Transporte. 

Missão: 

Ser uma empresa integrada a 

comunidade, organizada com uma rede 

de distribuição focada na qualidade. 

Rapidez e segurança, superando 

expectativas dos clientes e 

colaboradores. 

Missão: 

Transportar cargas com qualidade, 

rapidez e segurança, focando a 

satisfação dos clientes.   

Visão: 

 

Visão: 

Ser a melhor empresa de carga expressa 

no Brasil até 2016. 

Princípios: 

- Valorização dos talentos e lucros como 

forma de perpetuação. 

- Aperfeiçoamento tecnológico constante 

- Satisfação total dos clientes 

Princípios: 

- Ética 

- Lucro como forma de perpetuação da 

empresa 
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- Servir a comunidade 

-  Ética   

 

- Valorização dos Colaboradores 

- Encantar o Cliente 

- Aperfeiçoamento Tecnológico 

 

7.1 Analítico 

7.1.1 Cenários de Trabalho 

O Brasil irá registrar, em 2006, 11 anos consecutivos de crescimento menor do 

que a economia mundial, segundo a carta de conjuntura da UFRJ (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro). De acordo com o documento, o Brasil vai crescer 4% 

neste ano, um resultado inferior aos 4,9% projetados pelo FMI.  (BARROS, 2006). 

Supõe-se que o governo adote um mix de políticas baseadas no reforço da 

austeridade fiscal e no aprofundamento do ajustamento externo. Supõe-se, ainda, 

que,em um contexto externo menos hostil, as eventuais pressões no sentido de uma 

apreciação da taxa de câmbio seriam compensadas mediante uma política de redução 

da dívida externa oficial e de acumulação de reservas. 

No cenário básico, a economia cresceria 3,5% a.a. durante 2003/2006 e 4,7% 

a.a. no período 2007/2010, com redução da dívida pública de 57% do PIB em 2002 

para 45% do PIB em 2010 e declínio do coeficiente Dívida externa líquida/PIB de 2,9 

para 0,6 no mesmo período. Nesse cenário, haveria uma queda suave da taxa de 

juros real e o País poderia obter, na segunda metade da década, a categoria de “grau 

de investimento”. Naturalmente, para chegar a isso é fundamental dar continuidade às 

reformas estruturais da economia. (GIAMBIAGI, 2006). 

 

Combustível: nos últimos meses o preço dos combustíveis, matéria-prima de grande 

peso para as operações, vem apresentando oscilações. O Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) registrou deflação de 0,15% em junho, ante a alta de 

0,27% em maio. De acordo com o resultado divulgado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), o índice acumula nos seis primeiros meses do ano alta 

de 1,7%. Nos 12 meses encerrados em junho, a taxa é de 4,03%.  

 

Mão-de-obra: as empresas de transporte em geral enfrentam hoje grandes 

dificuldades em encontrar mão-de-obra qualificada, principalmente motoristas de 

carreta, disponível no mercado. A principal dificuldade encontrada neste sentido são 
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os autônomos que oferecem parcerias com estes profissionais, ou ainda através da 

compra de veículo próprio, aumentando sua possibilidade de renda.  

7.2 Análise do Ambiente 

• Oportunidades: 

a) Empresas com urgência na entrega da carga 

b) Interiorização das Empresas 

c) Contrato com valores e períodos determinados  

• Ameaças: 

d) Forte concorrência 

e) Desunião da classe diminuindo os preços 

f) Concorrentes com elevada qualidade e tecnologia 

g) Contrato com valores e períodos determinados (cláusulas com multas 

elevadas e menor margem de lucro) 

7.3 Análise Interna 

• Pontos Fortes:  

1. Serviço super expresso, diferenciado (cargas urgentes transferidas 

eficientemente) 

2. Controle rigoroso do custo 

3. Mão-de-obra polivalente 

4. Tipos diversos de cargas 

5. Rede de distribuição qualificada (coleta e entrega) e boa operação 

6. Informação online e sistema seguro 

• Pontos Fracos: 

7.  Falta de investimento em treinamento 

8. Serviço precário no interior (terceirizado) 

9. Menos eficiência de qualidade nos serviços de cargas especiais 

10. Mão-de-obra pouco qualificada 

11. Pouca oferta de motorista carreteiro 
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12. Falta de integração de dados (informatização) 

7.4 Matriz SWOT 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

Oportunidade b x 1  

b x 4 

b x 5 

b x 6 

c x 1 

a x 7 

a x 9 

b x 8 

b x 12 

b x 13 

Ameaça  d x 8 

d x 9 

d x 10 

f x 7 

f x 8 

f x 9 

f x 10 

f x 13 

g x 7 

g x 9 

g x12 

7. 5. Questões Estratégicas ou Fatores Críticos de Sucesso 

• Aumentar a qualidade no serviço (b x 1, b x 4, b x 5, b x 8, d x 8, f x 8). 

• Ampliar a penetração em novos mercados (c x1) 

• Sistema de informação mais eficiente (b x 6, b x 13, f x 13, g x 12). 

• Desenvolvimento maior dos colaboradores (a x 7, a x 9, b x 12, d x 9, d x 10, f x 

7, f x 9, f x 10, g x 7, g x 9). 

7.6 Decisões e Ações 

Escolhas estratégicas: diferenciação, penetração, desenvolvimento de mercado e 

aliança e cooperação. 

• Diferenciação: manter serviços de cargas expressa e expandir para o interior 

• Penetração: abranger o interior dos estados em que já atua 
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• Desenvolvimento de mercado: carga expressa em cidades do interior 

• Aliança e cooperação: alianças com empresas do interior para implementação 

deste tipo de serviço. 

7.7 Balanced Scorecard 

Trata-se de uma ferramenta nova dentro do escopo do P.E., bastante prática, 

devido a empresa XP ter muita deficiência em divulgar e transformar a cultura 

organização nas bases do P.E., bem como em ligar uma estratégia com outra e 

traduzi-la em metas objetivas, o Balanced Scorecard viria auxiliar de forma muito 

importante. Desta forma, podemos observar a diferença do Plano sugerido como o 

atual. 
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7.7.1 Associação dos indicadores de desempenho 

• Produtividade está associada diretamente 

 
RETORNO FINANCEIRO 

- Lucro líquido sobre 

capital 

 
ENCANTAMENTO DO CLIENTE 

- Pesquisa de satisfação 

- Carteira de clientes 

- Faturamento por cliente 

- Número de reclamações 

 
CUMPRIMENTO DOS PRAZOS 

PERSPECTIVAS INDICADORES OBJETIVOS 

FINANCEIRA 

CLIENTE 

PROCESSO 
- % das operações 

realizadas no prazo 

- rentabilidade por cliente 

- retrabalho 

- Produtividade 

- Índice de RNC 

- Índices da ISO 

 

RH 

CONTROLE 
DOS 

CUSTOS 

QUALIDADE 
DO SERVIÇO 

SATISFAÇÃO DOS 
COLABORADORES 

- Pesquisa de clima 

- Turn-over e absenteísmo 

- Horas de Treinamento 

 
DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS 
 



 

 

41 

 

 

 

Pesquisa de 

satisfação 

Carteira de 

clientes Faturamento por 

cliente 

Rentabilidade por 

serviço 

Índice de 
RNC 

Número de 

reclamações 

Índices da 
ISO 

Retrabalho 
% das operações 

realizadas no prazo 

Pesquisa de 

clima 

Produtividade 

 

Horas de 

Treinamento 
Turn-over e 

absenteísmo

Financeiro 

Processo 

RH 

Lucro líquido sobre o 

capital 

Cliente 
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7.7.2 Iniciativas Estratégicas 

1) Desenvolvimento de sistema de carga expressa, com diversos tipos de carga, 

para o interior dos estados de atuação de empresa.  

2) Implementar sistema integrado de TI em todos os setores e Unidade de 

Negócio  

3) Implantação de contratos a longo prazo para cargas expressas  

4) Implementação de sistemática de treinamento e desenvolvimento dos 

colaboradores  

5) Implementação da ISO e qualidade em todas as unidades e setores da 

empresa, bem como fornecedores e parceiro. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a situação atual da XP, concluo que o P.E. ocorre, é realizado 

pela alta direção, possui uma revisão semestral. Bem como, existem conjecturas que 

exercitam o pensar estratégico.  

No entanto, o mesmo possui algumas falhas e pontos de melhorias que devem 

ser observadas. Além disso, devido o mesmo ocorrer a curto prazo não existem 

Estratégias com grandes dimensões, que torna o mesmo mais tático e operacional, se 

aproximando muito de um Plano de Ação, pois nele não é retratada a discussão sobre 

definições estratégicas . 

É sugerido que a alta direção tenha um treinamento sobre P.E., bem como um 

acompanhamento de um consultor externo e isento para o auxílio da implantação 

efetiva desta ferramenta, tendo em vista que a facilitadora atual é membro da terceira 

geração, e com pouca vivência neste âmbito. Também seria proveitoso a inserção de 

Gestores, no auxílio deste programa. 

A utilização da ferramenta do Balanced Scorecard, seria de grande valia, para 

uma maior efetividade do P.E., para que houvesse uma interação entre as áreas de 

cada Diretor. Porém, não de imediato, para ocorrer uma assimilação e aceitação de tal 

ferramenta, tendo em vista certa resistência da Diretoria em novas atividades. 

Por fim acredito que o trabalho foi bastante esclarecedor, e relatou o caso da 

empresa XP, para uma maior compreensão e sugestões de melhoria de um trabalho 

que já vem sendo desenvolvido. Sendo assim, o referencial teórico ofereceu a base 

para a realização de um P.E eficaz e efetivo. 

No entanto, ele não se encerra neste momento, pois tem muitas outras 

questões a serem abordadas com profundidade, que são os conflitos entre terceira e 

segunda geração. Além disso, fica o questionamento de como minimizar os conflitos e 

alianças que ocorrem de forma negativa e acabam prejudicando a implantação do 

P.E.? Este pode ser tema de um outro trabalho, explorando ainda melhor a situação. 
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