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RESUMO

O presente relato está baseado em um caso real, onde os nomes dos atores foram modificados. No entanto, o 
contexto e a situação vivida guardam forte semelhança com os fatos ocorridos. O caso busca retratar o processo 
de tomada de decisão, planejamento e implementação de uma filial em território brasileiro de uma empresa multi-
nacional fabricante de anéis de vedação.

PALAVRAS-CHAVE

Distribuição, negócios internacionais, exportação, cadeia de valor, internacionalização de empresas, canais de 
marketing internacional, gestão do relacionamento.
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1. INTRODUÇÃO

A racionalidade das decisões gerenciais tem sido 

questionada em função de aspectos como sua pró-

pria limitação, a assimetria da informação e o conflito 

de interesses existentes entre gestores e acionistas. 

A maximização do lucro não se constitui necessaria-

mente no parâmetro focal da gestão, nem no princi-

pal foco do crescimento. A voracidade de lucro dos 

acionistas enfrenta a necessidade de status, poder e 

crescimento dos gestores da empresa, que competem 

tanto internamente como externamente por oportu-

nidades de desenvolvimento e poder. O parâmetro 

do lucro passa a ser a média do lucro da indústria, as 

alternativas financeiras de investimentos e, no caso 

de empresas multinacionais, independentemente de 

seu porte, o desempenho dos seus pares.

A expansão da comercialização para outros países 

pode significar uma oportunidade de crescimento, 

aumento de poder e prestígio do gestor, e investi-

mentos na unidade de negócios, atenuando os ris-

cos e os custos da operação em mercados mais con-

corridos - onde o aumento da participação demanda 

muito esforço e investimento. Sendo assim, uma das 

formas empregadas para a busca e desenvolvimen-

to de mercados é seguir seus principais clientes em 

operações internacionais, ou seja, tentar ser forne-

cedor nos diferentes mercados (países) aonde esses 

clientes venham a produzir, bem como conquistar 

clientes no mercado local destes países. 

A ambição pessoal e a disputa interna muitas vezes, 

mais do que a busca racional por oportunidades de 

maximização de recursos, conduzem a estratégia. A 

empresa em questão é uma subsidiária espanhola 

de uma multinacional européia de médio porte, cujo 

propósito é o de fabricar anéis de vedação para a in-

dústria automotiva. A matriz possui unidades produ-

tivas nos principais mercados mundiais, tendo uma 

localizada no mercado americano, atendendo princi-

palmente às empresas localizadas no NAFTA (sigla 

da área de livre comércio estabelecida entre México, 

USA e Canadá).

2. O DILEMA

Os anéis de vedação são utilizados para conectar as 

diversas mangueiras (ar-condicionado, refrigeração 

do motor, ventilação, óleo, etc.) nos automóveis, ca-

minhões e ônibus. A empresa, que chamaremos de 

FAV, detinha tecnologia de ponta na fabricação des-

tes anéis, sendo certificada nas grandes montado-

ras, fornecendo para diferentes sistemistas destas. A 

empresa atende principalmente o mercado espanhol, 

sendo os clientes automotivos os mais significativos, 

onde há operações de just-in-time, trabalhando em 

especial com a cadeia produtiva da GM. 

Estamos no ano de 1998, a União Européia está em 

pleno movimento de consolidação e o Brasil busca 

flexibilizar suas fronteiras comerciais, baixando alí-

quotas de importação e tornado o comércio interna-

cional mais livre, sendo o setor automotivo um dos 

mais afetados pela abertura comercial que buscava 

provocar uma modernização deste setor e atrair in-

vestidores - o governo brasileiro concedia benefícios 

aos fabricantes e montadoras que estivessem produ-

zindo no país.

JB, atual diretor executivo da unidade espanhola sen-

tia que crescer em seu território de atuação não seria 

tarefa fácil e tão pouco iria conseguir expandir suas 

atividades para outros mercados europeus, pois os 

principais países da comunidade ou possuíam uma 

unidade de negócios ou eram atendidos diretamente 

pela matriz. Como um de seus principais clientes na 

Espanha possuía uma operação no Brasil, JB vislum-

brou aí uma oportunidade de crescimento e buscou 

desenvolver novos negócios, primeiramente através 

de seu cliente e posteriormente atendendo direta-

mente clientes no Brasil. 

Essa expansão era necessária pelos seguintes mo-

tivos: a produção na Espanha não sinalizava cresci-

mento forte, havia uma limitação territorial por parte 

da matriz para a atuação da filial e o anel de vedação 

começava a ser ameaçado em algumas aplicações 

por uma nova tecnologia de compressão a frio, que 

eliminava sua utilização, agilizava e reduzia o custo 

de processo na montagem de determinados sistemas 

de mangueiras, tendendo a ser progressivamente uti-

lizado pelas montadoras. Tal fato reduziria no médio 

prazo o escopo das aplicações que, aliado ao cres-

cente custo de mão-de-obra, ameaçava a competi-

tividade da filial, principalmente nos produtos cujos 

processos eram parcialmente manuais.

JB necessitava mover-se, caso contrário sua filial 

perderia importância relativa na organização como 

um todo, podendo ser preterida em investimentos 

estratégicos por parte da matriz. O Brasil parecia 
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uma oportunidade interessante, pois estava em um 

processo crescente de abertura, o parque veicular se 

modernizava e a paridade do câmbio era favorável. 

Por essas razões, JB já havia iniciado um processo de 

exportação para o Brasil, vendendo na condição EXW 

(condição de venda onde a mercadoria é disponibi-

lizada no depósito da fábrica) para empresas mul-

tinacionais atuantes no mercado brasileiro. As ven-

das foram inicialmente conduzidas por um vendedor 

próprio que, a cada 2 a 3 meses, visitava o mercado 

brasileiro e buscava incrementar as vendas. A em-

presa já havia tentado trabalhar com representan-

tes locais na base da comissão, porém os negócios 

não eram suficientemente atrativos para que estes 

representantes trabalhassem somente com base em 

comissões e com foco preferencial nas linhas de pro-

dutos da FAV.

A operação brasileira era polêmica no grupo por dois 

motivos: primeiramente porque a filial americana 

considerava essa sua área de atuação sem, no entan-

to, ter obtido sucesso ou realizado esforços significa-

tivos para o desenvolvimento do mercado brasileiro, 

limitando-se ao NAFTA; segundo porque JB aprovou 

a construção de uma nova e moderna fábrica na Es-

panha, com forte incremento da capacidade produ-

tiva, visando a expansão para o mercado brasileiro, 

cujas vendas apresentavam crescimento e cujo mix 

de produto adquirido era o de maior valor agregado. 

Em fevereiro de 1998 a nova fábrica estava em plena 

construção, devendo iniciar operações em no máxi-

mo 8 meses. JB necessitava colocar sua estratégia 

em ação.

3. O PROCESSO

O grau de satisfação da atual carteira de clientes era 

bastante significativo. A FAV era percebida como em-

presa de tecnologia, com produtos de alta qualida-

de e confiabilidade. Os clientes brasileiros adquiriam 

cerca de 20% de suas necessidades com a FAV e si-

nalizavam que, caso pudessem ser abastecidos por 

uma filial brasileira da empresa poderiam comprar 

até 80% de suas necessidades, adquirindo os outros 

20% no mercado local, ou seja, uma inversão da si-

tuação atual.

Do ponto de vista da FAV a duplicação das vendas por 

si só já justificariam a instalação de uma filial local 

que pudesse importar os anéis e fornecer para a atu-

al carteira de clientes, e JB já vislumbrava os bene-

fícios desta ação, que além do aumento da demanda 

e ocupação de capacidade ociosa de produção daria 

maior consistência à posição da empresa dentro de 

seus clientes.

Como o principal cliente da empresa estava na região 

da grande Porto Alegre, RS, a FAV entendeu que essa 

deveria ser a localização de sua filial, muito embora 

os demais clientes estivessem localizados principal-

mente em São Paulo e no Paraná. 

O processo de comercialização até então realizado com 

as empresas brasileiras está representado na figura 1.

A seta em azul representa o fluxo de pedidos que vai 

dos clientes no Brasil diretamente para a FAV. A linha 

que liga o operador logístico à FAV significa que a 

mercadoria a ser exportada é retirada pelo operador 

logístico no depósito da FAV, sendo posteriormente 

consolidada com outros pedidos dos clientes e expor-

tada para estes, conforme representa a linha mais 

larga. Todo o custo de transporte, seguro, consolida-

ção, despacho aduaneiro, etc., corria por parte dos 

clientes importadores no Brasil. Os pagamentos eram 

realizados em até 60 dias da data do embarque das 

mercadorias.

O preço EXW da mercadoria acrescido aos custos de 

transporte, despacho e seguro formam o preço CIF 

(sigla de Custo, Seguro e Frete) sobre o qual os clien-

tes brasileiros pagavam impostos e tributos para a 

internação da mercadoria, além dos custos com co-

municação e coordenação de embarques e pedidos, 

fechamento de câmbio, etc. A FAV acreditava que ao 

fornecer para estes clientes diretamente no Brasil, ou 

seja, através de uma filial, poderia reduzir os custos 

de transação de seus clientes e incorporar uma mar-

gem adicional através da prestação desses serviços 

de importação, incorporando a diferença de impostos 
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Figura1: processo de exportação da FAV

Fonte: elaborado pelo autor
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pela aplicação de um preço intercompany, conforme 

detalhado na seqüência.

Como o cálculo da tributação inicia-se pelo valor CIF 

declarado em fatura, as empresas que possuem filiais 

no país podem praticar um preço chamado intercom-

pany, que é consideravelmente menor que o preço 

de venda ao cliente, ou seja, o valor CIF intercom-

pany é menor que o valor CIF com o preço de venda 

normal, considerando que os demais custos ineren-

tes ao frete e seguro sejam iguais. Essa diferença de 

preço implicaria a redução do valor dos impostos e 

tributos incidentes que, juntamente com a agregação 

do valor dos custos de entregar o produto localmen-

te, mais o incremento do volume de vendas cobriria 

todos os custos da filial, aumentaria a ocupação da 

fábrica, incrementando seu resultado – fundamental 

para o retorno sobre o investimento na nova planta 

e o crescimento do prestígio e poder de JB no grupo. 

A lógica consistia em diluir custos de frete, manu-

seio e transporte através de embarques de contêine-

res cheios, em reduzir a carga tributária no destino 

(Brasil) pela utilização de um preço intercompany e 

agregar margem através do incremento na prestação 

de serviço – faturamento em moeda local posto na 

fábrica do cliente.

O novo processo de comercialização é apresentado 

na figura 2.

Os clientes agora seriam atendidos pela filial direta-

mente, que se encarregaria de programar a fábrica, 

manter estoques reguladores, dar suporte e assis-

tência técnica. A filial deveria também desenvolver 

novos clientes no mercado, preparando-se para no 

médio prazo iniciar também uma produção local.

Fazia parte da estratégia de JB livrar-se das máqui-

nas manuais e dos custos de mão-de-obra inerentes 

às mesmas. Estas máquinas eram mais lentas e utili-

zadas para a produção de itens de menor escala, po-

rém representavam um custo importante em termos 
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de funcionários contratados. Quando a nova fábrica 

começasse a operar não haveria mais espaço para 

este equipamento. Ao transferir o equipamento para 

o Brasil a FAV poderia baixar o custo deste tipo de 

produção e importar, quando necessário para aten-

der o mercado espanhol, pelo preço de custo, conse-

guindo assim ganhar em diversas frentes: na venda 

das máquinas para a filial brasileira, na redução dos 

custos de produção e na maximização das margens 

utilizando o preço de custo para a importação.

No segundo semestre de 1997, JB iniciou através de 

uma consultoria de RH e de um escritório de advo-

gados, os contatos para a identificação de um diretor 

para a operação brasileira e para a definição do local 

e organização dos trâmites legais para a instalação 

desta filial. Imediatamente o departamento de ven-

das na Espanha começou a divulgar a novidade entre 

seus clientes brasileiros, que a receberam bem e es-

tavam dispostos a negociar incrementos nos volumes 

de compras quando do início das operações.

Em janeiro de 1998 Caio, que atuava como gerente 

de exportação de uma empresa local, fora localizado 

pela consultoria de RH e havia sido selecionado pes-

soalmente por JB que tinha vindo ao Brasil especial-

mente para essa tarefa e para decidir a localização 

da filial.

4. PERCEPÇÕES E OBJETIVOS CONFLITANTES

Caio possuía muitos motivos para trocar de empre-

go. Havia 18 meses que estava trabalhando em uma 

empresa de médio porte, fabricante de utensílios do-

mésticos, como gerente de exportação para o MER-

COSUL. A empresa em questão estava passando por 

uma forte crise interna e, neste período, Caio já tive-

ra três diretores comerciais diferentes – o diretor que 

o contratou se demitiu um mês depois da contrata-

ção de Caio. Muito embora estivesse atingindo suas 

metas de vendas Caio tinha a sensação de estar em 

uma guerra, não conseguia estabelecer uma estraté-

gia com a direção e frequentemente tinha problemas 

com os produtos desenvolvidos e com a prioridade de 

produção dada ao mercado nacional. Caio tinha for-

mação técnica e toda sua vida trabalhou com produ-

tos técnicos vendido para fabricantes, negócio B2B, 

mas agora estava trabalhando com supermercados, 

um negócio B2C e com produtos de baixo valor agre-

gado, o que o deixava bastante insatisfeito. 

Figura 2: novo processo de distribuição

Fonte: elaborado pelo autor
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No início de sua carreira Caio havia trabalhado por 

bastante tempo com uma multinacional que fabricava 

componentes eletrônicos e atendia à indústria deste 

ramo. Talvez por isso tenha aceitado tão prontamen-

te a proposta, relevando inclusive o salário e os be-

nefícios que, a parte a promessa de um carro, seriam 

praticamente os mesmos que já tinha na empresa em 

que trabalhava. No entanto, isso poderia tornar-se 

uma excelente oportunidade e parecia constituir-se 

em um desafio interessante, o de montar um negócio 

desde seu início e fazê-lo crescer. Caio interrompe 

suas férias com a família, demite-se de seu antigo 

emprego e coloca-se imediatamente à disposição da 

empresa para iniciar o trabalho.

Na reunião de contratação que teve em Porto Ale-

gre com JB ficou estabelecido que Caio passaria as 

duas últimas semanas de fevereiro na fábrica na Es-

panha para conhecer o processo de fabricação, re-

ceber treinamento no produto, estabelecer relações 

com os diversos departamentos, conhecer o cliente 

espanhol que também possuía operações no Brasil, e 

para perto do qual a filial brasileira seria localizada, 

e definir com a área comercial o início dos trabalhos 

– as duas primeiras semanas de fevereiro seriam 

utilizadas para o desligamento da antiga empresa e 

para os trâmites de contratação. No retorno da Es-

panha Caio passaria duas semanas visitando clientes 

no Brasil em companhia de Vasquez, vendedor que 

dividia seu tempo atendendo o mercado brasileiro e 

clientes na Espanha. Nesse meio tempo os advoga-

dos, juntamente com um contador deveriam concluir 

os trâmites de abertura da filial.

Um fato chamou a atenção de Caio: JB queria já dei-

xar algum dinheiro para a compra de móveis, telefo-

ne, etc., sem, no entanto ter constituído a empresa, 

bem como imediatamente transferir algum estoque 

para a nova filial, pois estava ansioso por dar início 

às operações – o que obviamente não era possível. 

JB pareceu ficar um tanto chocado quando lhe foi ex-

plicado que haveria a necessidade de constituir a em-

presa primeiro, adquirir licenças e providenciar notas 

fiscais e outras documentações que não existiam na 

Espanha, e que esse processo poderia levar uns 45 

dias. “Será que os advogados não o informaram?”, 

estranhou Caio.

JB queria abrir a filial com o equivalente a U$80.000,00 

de investimento. Pareceu a Caio um valor um tanto 

modesto para a ambição de JB, no entanto, esse tal-

vez fosse um valor inicial, pois não seria suficiente 

para equipar o depósito e receber o primeiro carrega-

mento. Caio ficou encarregado de enviar alguns orça-

mentos antes de ir para a Espanha. Na verdade, em-

bora no momento ainda não estivesse claro, parecia 

que esta operação era mais uma iniciativa de JB do 

que uma necessidade ou “visão” da corporação. Isso 

faria com que a pressão por custos e sucesso fosse 

maior e tal fato ficou mais tarde comprovado. OK, um 

projeto novo, com gente nova, culturas diferentes... 

é pagar para ver.

Os problemas enfrentados na antiga empresa, aliado 

ao quadro vislumbrado por JB produziram em Caio 

também uma visão: a de tornar a filial brasileira 

também uma fábrica independente, alçar o mesmo 

status que JB tinha na corporação no médio prazo e 

expandir as operações para o MERCOSUL. Isso vale-

ria correr riscos e um maior esforço para colocar em 

andamento as operações no Brasil - iniciava-se uma 

corrida contra o tempo.

JB nem sonhava com essa possibilidade. No momen-

to concentrava toda sua atenção em fazer com que 

a nova fábrica já iniciasse sua operação com uma 

demanda aumentada. Uma resposta rápida seria es-

tratégica para sua projeção, pondo um ponto final 

nas reivindicações do diretor da filial americana so-

bre o território sul-americano e elevando considera-

velmente a posição de faturamento e lucro da filial 

espanhola dentro do ranking da corporação.

O diretor da filial americana estava visivelmente con-

trariado, mas como não havia feito nenhum movi-

mento no território brasileiro foi voto vencido pelas 

evidências. No entanto, a pressão seguia forte, acom-

panhava o mais perto possível o processo e aguarda-

va uma oportunidade para reverter a situação.

5. OS ACONTECIMENTOS

Em 15 de fevereiro Caio chega à FAV na Espanha para 

uma integração de duas semanas, onde faz constata-

ções preocupantes. A empresa estava bem organizada 

e a maioria dos trabalhadores era jovem, com idades 

variando dos 21 aos 35 anos. Apenas três pessoas 

da gerência da empresa eram mais velhas: JB, sua 

esposa que ocupava o cargo de RH mais tesouraria e 

Vittorio, cunhado de JB que atuava como uma espécie 

de auditor e era os olhos e ouvidos deste. 
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brasileiro da empresa. Essas visitas tiveram como 

principal objetivo apresentar Caio, informar que a 

filial estava sendo montada e que em breve Caio re-

gressaria para negociar preços e condições de supri-

mento diretamente do Brasil e organizar a transição 

dos embarques e pedidos. 

Vasquez retorna à Espanha e Caio finalmente aluga o 

imóvel e trata de colocar os móveis e o telefone para 

o início das operações. A infra-estrutura do depósito 

ainda estava em processo de cotação e necessitaria 

de pelo menos três meses após a definição do sis-

tema e fornecedor para que pudesse ser fabricada 

e instalada. Enquanto esse processo corria optou-se 

por iniciar as operações incrementando os pedidos 

com o principal cliente no sul e passando a fornecer 

diretamente da filial. Paralelamente, outros clientes-

chave que haviam manifestado seu interesse deve-

riam ser abordados para a renegociação dos preços e 

condições de fornecimento.

Estavam todos despreparados... JB não tinha feito 

corretamente o trabalho de casa, Caio assumiu que 

a decisão de abrir uma filial no Brasil resultara de 

minucioso estudo e Vasquez acreditava na satisfa-

ção dos clientes e que os preços praticados para os 

clientes espanhóis poderiam servir de base para as 

cotações no mercado brasileiro. De todo este movi-

mento poucas vezes JB e Caio sentaram juntos para 

trabalhar mais a fundo a estratégia para o Brasil. 

As decisões-chave, como preço, mix de produtos e 

clientes-alvo já haviam sido previamente definidas e 

eram apenas comunicadas.

Como a condição de venda para os clientes brasilei-

ros era EXW, ou no máximo FOB (sigla que significa 

Free On Board – posto a bordo) em determinado por-

to espanhol, os trâmites burocráticos, os impostos 

cobrados e o regime aduaneiro brasileiro eram total-

mente desconhecidos pela FAV e agora esta realidade 

caia como uma bomba na concepção da operação. 

De fato, os clientes estavam bastante dispostos em 

aumentar as quantidades das compras com a filial 

brasileira da FAV, no entanto não pagariam um cen-

tavo a mais que o preço CIF da mercadoria obtido 

por eles nas operações tradicionais de importação. 

Esses clientes por serem fabricantes gozavam de 

incentivos fiscais, dentre os quais uma substancial 

redução da alíquota de importação para os produtos 

comercializados pela FAV. Ainda mais, como se tra-

Na realidade JB não era exatamente um líder caris-

mático e liderava a empresa com controle absoluto e 

total centralização. Somente os três detinham infor-

mações completas sobre os pormenores da empresa.  

Esta situação ficou mais evidente quando as informa-

ções sobre os custos solicitadas por Caio não foram 

reveladas, em seu lugar apresentaram apenas uma 

lista de preços intercompany. Caio só conseguiu ter 

uma idéia dos preços de vendas praticados no mer-

cado espanhol através de conversas informais com a 

equipe de vendas, principalmente com Vasquez que 

estava até então encarregado da operação brasileira 

e deveria acompanhá-lo nas visitas aos clientes bra-

sileiros no regresso ao Brasil.

Vasquez era casado e possuía mais filhos que a mé-

dia da população em geral, o que dificultava que sua 

esposa trabalhasse, dependendo muito da manuten-

ção de seu emprego. Sentia-se preterido na organi-

zação, argumentando que não o escutavam muito, a 

pressão era forte e o retorno não proporcional. Certa 

vez comentou que tinha tentado seguir a carreira mi-

litar, e que o bom desta carreira era o fato de que se 

algum chefe não te agradasse, um dos dois acabaria 

sendo transferido em dois anos, pela própria nature-

za dos movimentos de job rotation na marinha. Isso 

demonstrava o grau de stress e insatisfação da equi-

pe com a gestão.

A integração correu bastante bem, o treinamento foi 

muito interessante. Foi possível avaliar a qualidade 

do produto, entender a tecnologia, discutir o leiaute 

da filial brasileira e listar os equipamentos e softers 

necessários para o início da operação. Também ficou 

bastante evidente que ser “diretor” da filial brasileira 

significaria na prática um cargo de gerência como o 

que Caio ocupava na antiga empresa.

Regressando ao Brasil, nos dias que antecederam a 

chegada de Vasquez, Caio certifica-se do andamen-

to burocrático para a abertura da filial brasileira e 

acompanha as obras que estavam sendo realizadas 

pelo locador do imóvel para que o contrato de aluguel 

pudesse ser assinado, bem como continua o processo 

de cotações e compra de equipamentos para a mon-

tagem do depósito – todas as cotações eram subme-

tidas à Espanha para aprovação.

Vasquez chega e durante uma semana são visitados 

clientes na grande São Paulo, Curitiba e na grande 

Porto Alegre, onde se localizava o principal cliente 
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tava de grandes fábricas, na sua maioria empresas 

multinacionais, obtinham fretes internacionais mais 

baixos devido a acordos corporativos com grandes 

operadores logísticos. 

Essas empresas entendiam também que deveriam ser 

abastecidas com maior freqüência pela filial local, ou 

seja, queriam recebimentos no máximo semanais e 

não mais mensais ou bimensais como quando impor-

tavam diretamente da FAV Espanha, pois o embarque 

de pequenas quantidades seria inviável. Justificavam 

que o aumento de volume de compras seria a sua 

contrapartida para a operação e que não poderiam 

em hipótese alguma absorver custos extras.

A filial brasileira não poderia receber os mesmos in-

centivos fiscais e também não conseguiria no curto 

prazo negociar fretes mais baixos ou iguais aos obti-

dos pelos seus clientes (talvez nem no longo prazo). 

Além disso, o pallet usado na Europa difere do pa-

drão americano, implicando redimensionamento de 

embalagens e custo de otimização de depósitos, mais 

uma razão para os clientes solicitarem embarques 

parciais. Havia também um forte risco de retaliação 

por parte dos fabricantes locais que forneciam os de-

mais itens – o aumento da participação do mercado 

através da FAV Brasil implicaria a redução da par-

ticipação dos clientes locais que tenderiam a reagir 

fortemente baixando seus preços.  A maior parte do 

incremento nos volumes a serem comercializados vi-

ria com os novos itens a serem cotados que estavam 

sendo localmente adquiridos.

O investimento inicialmente estimado para a aber-

tura da filial havia sido subestimado, tomando por 

base a realidade do mercado espanhol.  A aquisição 

de máquinas, estruturas metálicas e equipamentos 

no mercado brasileiro, principalmente devido a itens 

importados, eram muito mais caro que no mercado 

espanhol, bem como os tempos de entrega mais lar-

gos. A localização constituiu-se em um novo obstá-

culo, pois devido a distância do depósito em relação 

aos clientes no centro do país e à utilização do porto 

de Rio Grande, os custos com fretes internos seriam 

significativos, bem como a freqüência de navios do 

porto espanhol perto da FAV para o de Rio Grande era 

muito menor, impactando os estoques de segurança.

Em abril, Vittorio vem para o Brasil acompanhar as 

operações. JB estava bastante preocupado com o an-

damento das atividades e com as dificuldades encon-

tradas. Caio estava insatisfeito, parecia ter entrado 

em uma roubada. As relações estavam tensas....

6. QUESTÕES PROPOSTAS

1. Coloque-se na posição de JB descreva que ações 

deveriam ser tomadas e justifique.

2. Coloque-se na posição de Caio e faça o mesmo.

3. Enumere os diferentes conflitos existentes, suas 

causas e como lidar com as situações.

4. Comente os erros cometidos pelas partes na ges-

tão deste projeto.

5. Em sua opinião as escolhas gerenciais são racio-

nais e buscam maximizar a operação? Por quê?

6. Como esta operação deveria ser montada para que 

tivesse sucesso? Como você faria?

7. Do ponto de vista da corporação o que deverá ser 

feito?

8. Como você percebe o clima organizacional e a mo-

tivação dos atores?

9. Quais os critérios para a tomada de decisão da 

continuidade da operação ou não e qual o impacto 

destas nos clientes?

 

Fonte: SEPLAN-GO/SEPIN

janeiro                R$          1,0453    1,0461 

fevereiro     R$        1,0507    1,0515 

março                R$        1,0585     1,0593 

abril                R$          1,063    1,0638 

maio                R$        1,0709       1,0717 

junho                R$        1,0761    1,0769 

julho                R$        1,0826    1,0834 

agosto                R$        1,0908    1,0916 

setembro     R$        1,0956    1,0964 

outubro                R$        1,1023    1,1031 

novembro            R$          1,109    1,1098 

dezembro     R$        1,1156    1,1164 

  Moeda        Compra      Venda Ano 1997

Dólar Comercial 

(Dólar Americano - Comercial) 
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janeiro                  R$        1,1229  1,1237 

fevereiro       R$        1,1296  1,1304 

março                  R$        1,1366  1,1374 

abril                  R$        1,1435  1,1443 

maio                  R$        1,1497  1,1505 

junho                  R$        1,1561  1,1569 

julho                  R$        1,1626  1,1634 

agosto                  R$        1,1761  1,1769 

setembro       R$        1,1848  1,1856 

outubro                  R$        1,1924  1,1932 

novembro       R$        1,2004  1,2012 

dezembro       R$        1,2079  1,2087 

janeiro                   R$        1,9824  1,9832 

fevereiro        R$         2,064  2,0648 

março                   R$        1,7212  1,722 

abril                   R$        1,6599  1,6607 

maio                   R$        1,7232  1,724 

junho                   R$        1,7687  1,7695 

julho                   R$        1,7884  1,7892 

agosto                   R$        1,9151  1,9159 

setembro        R$        1,9215  1,9223 

outubro                   R$        1,9522  1,953 

novembro        R$        1,9219  1,9227 

dezembro        R$        1,7882  1,789 

  Moeda        Compra      Venda 

  Moeda        Compra      Venda 

Ano 1998

Ano 1999

Fonte: SEPLAN-GO/SEPIN

Fonte: SEPLAN-GO/SEPIN

  Moeda        Compra      Venda Ano 2000

Fonte: SEPLAN-GO/SEPIN

janeiro                R$        1,8016  1,8024 

fevereiro     R$        1,7677  1,7685 

março                R$        1,7465  1,7473 

abril                R$        1,8059  1,8067 

maio                R$        1,8258  1,8266 

junho                R$        1,7992  1,80 

julho                R$          1,774  1,7748 

agosto                R$         1,8226  1,8234 

setembro     R$         1,8429  1,8437 

outubro                R$         1,9082  1,909 

novembro     R$         1,9588  1,9596 

dezembro     R$         1,9546  1,9554 

  Moeda        Compra      Venda 

  Moeda        Compra      Venda 

Ano 2001

Ano 2002

Fonte: SEPLAN-GO/SEPIN

Fonte: SEPLAN-GO/SEPIN

Fonte: SEPLAN-GO/SEPIN

janeiro                   R$       1,9703  1,9711 

fevereiro        R$       2,0444  2,0452 

março                   R$       2,1608  2,1616 

abril                   R$       2,1839  2,1847 

maio                   R$       2,3592  2,36 

junho                   R$       2,3041  2,3049 

julho                   R$       2,4305  2,4313 

agosto                   R$       2,5509  2,5517 

setembro        R$       2,6705  2,6713 

outubro                   R$       2,7063  2,7071 

novembro        R$       2,5279  2,5287 

dezembro        R$       2,3196  2,3204 

janeiro                 R$        2,4175  2,4183 

fevereiro      R$        2,3474  2,3482 

março                 R$        2,3228  2,3236 

abril                 R$        2,3617  2,3625 

maio                 R$        2,5212  2,522 

junho                 R$        2,8436  2,8444 

julho                 R$        3,46  3,47 

agosto                 R$        3,02  3,02 

setembro      R$        3,75  3,76 

outubro                 R$        3,644  3,645 

novembro      R$        3,635  3,636 

dezembro      R$        3,53  3,54 

janeiro                    R$      3,555  3,56 

fevereiro         R$      3,565  3,57 

março                    R$      3,36  3,363 

abril                    R$      2,908  2,912 

maio                    R$      2,965  2,97 

junho                    R$      2,87  2,88 

julho                    R$      2,963  2,965 

agosto                    R$      2,977  2,979 

setembro         R$      2,89  2,893 

outubro                    R$      2,848  2,85 

novembro         R$      2,945  2,947 

dezembro         R$      2,901  2,903  

  Moeda        Compra      Venda Ano 2003


