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INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
1. ORGANIZAÇÃO: 
 
Nome ( Organização ou Unidade ): Agripack Importação Exportação LTDA 
CGC: 01786496/0001 33 
Endereço: Rua Benedito Santos, 47 
Cep: 12941-470 Cidade: Atibaia UF: SP 
Data da Constituição/ Criação da Organização: 1997 
 
 
2. EXECUTIVO OU DIRIGENTE RESPONSÁVEL: 

 
Nome Roberto de barros Carvalho 
Telefone: (11) 4412-3511 
E-mail: agripack@uol.com.br 

 
3. CARACTERIZAÇÃO: 
 

SIM NÃ0 

(a)  A Organização possui fins lucrativos ? X  

(b)  A organização tem 50%, ou mais, de sua receita global proveniente de atuação no 
mercado competitivo? 

X  

(c)  A Organização se utiliza dos Critérios de Excelência do PNQ para auto-avaliação do 
Sistema de Gestão ou já participou de algum processo de premiação que os utiliza 
como referencial para avaliação ? 

 X 

 
4. PORTE DA ORGANIZAÇÃO. ( Quantidade de: ) 
 
Funcionários 5 
Terceiros 5 
Autônomos 3 
Estagiários 0 
Total da Força de Trabalho 13 

 
5. QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES  

 
Qual o porte da organização ? ( Marque com um X ) 
 
Grande  organizações que possuam mais de 500 pessoas na 

força de trabalho ou receita operacional bruta anual 
superior a R$ 50 milhões 

 

Média  Organizações que possuam entre 51 a 500 pessoas na 
força de trabalho e receita operacional bruta anual 
inferior a R$ 50 milhões. 

 

Pequena / Micro Organizações que possuam 50 ou menos pessoas na 
força de trabalho e receita operacional bruta anual 
inferior a R$ 10 milhões 

X 

Órgão da Administração Pública Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário  
Organizações de Direito Privado sem Fins 
Lucrativos 

  

 
6. RAMOS DE ATIVIDADE DA ORGANIZAÇÃO:  ( Usar Códigos Do Anexo ) 
 
Segundo o FPNQ                                                       Segundo a Revista Exame S Q Serviços 
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Carvalho, Carolina Maldonado. Agripack Imp. Exp. LTDA: 

Relatório Final de Estágio Supervisionado. São Paulo, ESPM, 

2004, XX pp. 

Resumo: 

 O objetivo da realização do Estágio Supervisionado é integrar o processo de ensino-
pesquisa, aprendizado, contribuindo para a formação de um profissional que tenha uma visão 
geral da realidade organizacional. 

 
O presente relatório de estágio supervisionado inclui a realização de um plano de ação das 

atividades; a elaboração do histórico e perfil da organização; elaboração do diagnostico 
organizacional; e por fim, uma investigação a fim de identificar os problemas e sugerir 
soluções. 

 
Este relatório de estágio apresentará as operações de uma empresa representante. A 

empresa representa a Cartajones International SA e a Rigesa Celulose Papéis e Embalagens 
LTDA. Esta empresa atua no mercado de caixas de papelão e vende caixas de papelão 
PLAFORM, que é um modelo de caixa de papelão ondulado. Outro tema abordado será o 
aluguel de máquinas montadoras de caixas. Este relatório trará os problemas operacionais da 
empresa e possíveis soluções para estes problemas apontados. 

 
Trata-se de uma excelente oportunidade para que seja realizado um aprofundamento na 

área de interesse pessoal do aluno, contribuindo então para o aprendizado e para a formação 
de um profissional apto a ingressar no mercado de trabalho. 

 

Palavras-Chave: GESTÃO DE OPERAÇÕES, REPRESENTANTE, CAIXA DE 

PAPELÃO ONDULADO, CAIXA DE PAPELÃO PLAFORM, COMPANHIA DE 

NAVEGAÇÃO, CARTA DE CRÉDITO, AGRIPACK, RIGESA, CARTAJONES 

INTERNATIONAL, MÁQUINA MONTADORA DE CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, 

PEPELÃO RECICLÁVEL, PNQ. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de aprendizagem envolve uma abordagem teórica e prática. A abordagem 

teórica ocorre durante o curso da faculdade, no qual o aluno tem aulas baseadas nas teorias 

dos grandes administradores, de importantes doutores e estudiosos através de suas aulas em 

uma Instituição. A fim de complementar o processo de aprendizagem, o aluno deve estagiar 

em alguma empresa, através do estágio, a aluno tem a oportunidade de exercer um trabalho 

com atividades práticas mediante fundamentação teórica prévia ou simultânea.  

Através das atividades desempenhadas no Estágio Supervisionado, o aluno desenvolve 

seu conhecimento, bem como passa a participar da realidade de uma organização. Cada aluno 

escolhe o local e a área de trabalho de acordo com a preferência pessoal. No caso deste 

relatório o vinculo do estudante com a empresa não é apenas de estagiário e sim de sócio, com 

isto a visão do relatório se torna um pouco diferente pois o vinculo do aluno com a empresa é 

muito maior e a sua contribuição para com a empresa também. 

Este relatório irá apresentar a Agripack, mostrando o seu negócio. O relatório também 

apresentará o ambiente em que a empresa está inserida, seus clientes e concorrentes e outras 

análises de mercado. 

O propósito deste relatório é o de mostrar como os processos da empresa funcionam, 

quais são as suas falhas e como estas podem ser resolvidas. 

A Agripack é uma empresa representante. Ela representa a Cartajones International, que é 

uma empresa espanhola produtora de caixas de papelão ondulado (PLAFORM). A Agripack 

também representa a Rigesa Celulose Papéis e Embalagens LTDA uma empresa brasileira 

que produz embalagens de papelão, incluindo caixas de papelão ondulado. 

A empresa cedente tem a preocupação em vender as caixas de papelão de maior qualidade 

do mercado. Além disso, a empresa tem uma consciência ecológica grande, vendendo apenas 
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caixas de papelão de material que pode ser reciclado e de representar empresas  que reciclam 

papelão para produzir suas caixas de papelão. 

Este relatório de estágio será baseado no Prêmio Nacional de Qualidade 2004. Portanto 

este relatório  se apoiará nos Critérios de Excelência do PNQ, que visa chegar a uma sugestão 

de melhoria para as operações da empresa. 

Os dados mais relevantes relacionados ao departamento financeiro tais como custos, 

margem de lucro, preços, investimentos (monetário), não estarão no presente relatório por 

questões de sigilo da empresa. 

No próximo capitulo será visto o que será investigado, quando será investigado e como 

será investigado.  
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Capítulo 1 

PLANO DE ESTÁGIO 

 

Este primeiro capitulo visa apresentar o que será investigado, ou seja, qual a trilha do 

Prêmio Nacional de Qualidade que será seguida. Como será investigado, quais tipos de 

pesquisa serão realizados.  O cronograma do relatório será apresentado, para mostrar o 

calendário da execução do projeto.  

 

1.1. O que será investigado 

A empresa a ser estudada é a Agripack, uma empresa que está no mercado de caixas de 

papelão ondulado para frutas desde 1990. A Agripack apenas vende as caixas, ou seja, ela é 

uma representante. Esta representa a Cartajones International, uma empresa espanhola que 

produz caixas e embalagens de papelão e também representa a Rigesa Celulose Papéis e 

Emabalgens LTDA que produz embalagens. 

Pela Agripack ser uma micro empresa, não existe uma área determinada a ser estudada, 

toda a empresa será investigada, pois não existem áreas ou departamentos. Existe uma divisão 

de trabalho informal dentro da empresa. 

Este relatório visa investigar a gestão de operações da empresa, ou seja, como acontecem 

os processos internos e externos desta organização baseados nos critérios do Prêmio 

Nacionais de Qualidade (2004), o PNQ. 
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Figua 1.1 

Fonte:Cintegra;ESPM (2004). 

 

Critérios do Prêmio Nacional de Qualidade: 

Imagem e conhecimento de Mercado.( 3.1.) 

Como a organização identifica, analisa, e compreende as necessidades dos clientes e dos 

mercados, atuais e potenciais, de forma a se criar e buscar novas oportunidades, e como a 

organização divulga seus produtos, suas marcas e suas ações  de melhoria de forma  a 

fortalecer sua imagem positiva e tornar-se conhecida  pelos clientes e mercados.  

Responsabilidade sócio-ambiental.( 4.1.) 

Como a organização gerencia de maneira equilibrada os impactos de seus produtos e 

atividades sobre os ecossistemas e a sociedade, a proteção e a sustentabilidade ambiental e a 

prevenção da poluição com as necessidades sócio-econômicas. Solicita-se, também, como são 

feitos o controle e o aprendizado das práticas de gestão. 

Gestão de OperaçõesGestão de Operações

3.1.3.1. 7.1.7.1. 7.2.7.2. 8.5.8.5.

4. 2.4. 2. 8.7.8.7.
aa dd

bb

ee
gg

ff

LEGENDALEGENDA

= depende do perfil da organização

= análise obrigatória

3.1. Imagem e Conhecimento do Mercado
4.1. Responsabilidade sócio-ambiental
4.2. Ética e desenvolvimento social
7.1. Gestão de processos relativos ao produto
7.2. Gestão de processos de apoio
8.5. Resultados dos processos relativos ao produto
8.7. Resultados dos processos de apoio e organizacionais

CRITÉRIOS DO PNQCRITÉRIOS DO PNQ

4.1.4.1.
cc
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Ética e desenvolvimento social.( 4.2.) 

Como a organização gerencia os seus negócios de maneira ética e transparente 

considerando os interesses da sociedade e incorporando-os ao planejamento de suas 

atividades, buscando tornar-se parceira e co-responsável pelo desenvolvimento social. 

Solicita-se, também, como são feitos o controle e o aprendizado das práticas de gestão. 

Gestão de processos relativos ao produto.( 7.1.) 

Como a organização gerencia os processos relativos ao produto, tais como os de projeto 

de produtos e processos de produção. Solicita-se, também, como são feitos o controle e o 

aprendizado das práticas de gestão. 

Gestão de Processos de Apoio. (7.2.) 

Como a organização gerencia os principais processos de apoio. Solicita-se, também, como 

são feitos o controle e o aprendizado das práticas de gestão. 

Resultados dos processos relativos ao produto.( 8.5.) 

Os resultados dos principais indicadores de desempenho relativos aos produtos e aos 

processos relativos aos produtos, e outras informações comparativas  pertinentes. 

Resultados dos processos de apoio organizacionais. (8.7. ) 

Os resultados principais indicadores de desempenho relativo ao produto, incluindo as 

informações comparativas pertinentes. 

Através desta trilha sugerida pelo Prêmio Nacional de Qualidade (2004), será analisada a 

gestão de operações da Agripack a fim procurar falhas na gestão atual e propor melhorias para 

estas falhas. As oportunidades de melhoria serão determinadas ao final deste relatório.  
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1.2. Como será investigado 

A pesquisa deve ser feita através de pesquisas bibliográficas e de pesquisas qualitativa e 

documental. A pesquisa bibliográfica irá utilizar como fonte: a internet, revistas e jornais 

especializados e livros para embasamento teóricos.    

A pesquisa qualitativa será feita através de entrevistas com pessoas da empresa, clientes e 

parceiros da Agripack. A pesquisa documental será feita através de documentos da Agripack 

que possam auxiliar este relatório. 

1.3. Quando será investigado 

 As investigações devem ocorrer segundo o quadro que estará abaixo: 

                              

Quadro 1.1 

Cronograma de Atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte CINTEGRA; ESPM (2004). 

ATIVIDADES A 

13INSCRIÇÕES 

CAPÍTULO 1 – PLANO DE ESTÁGIO 

CAPÍTULO 2 – HISTÓRICO DO SETOR 

CAPÍTULO 3 – PERFIL  

PRAZO FINAL  

CAPÍTULO 4 – DIAGNÓSTICO  
QUALIFICAÇÃO DO RELATÓRIO 

REVISÃO 

ENTREGA DO RELATÓRIO FINAL 

17

S N O

3 

D 

6 
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No mês de Agosto de 2004, dos dias 3 a 13 irá haver o período de inscrição para a matéria 

de Estágio Supervisionado. Neste mesmo mês, também deve acontecer uma palestra sobre o 

programa de estágio. 

No mês de Setembro o prazo para a suspensão da inscrição no programa acaba dia 17. 

Neste mês os capítulos 1, 2 e 3 devem ser desenvolvidos.  

No mês de Outubro o capitulo 4 do relatório deve ser feito.No mês de Novembro, no dia 

3, o relatório deve ser entregue para qualificação. O relatório será devolvido com a resposta se 

passou ou não pela qualificação, caso este resultado seja positivo o mês de Novembro será 

para a revisão e correção do relatório. 

No começo do mês de Dezembro, deve acontecer a entrega final do relatório de estagio 

supervisionado e a avaliação do relatório acontece neste mesmo mês, caso o resultado seja 

positivo o anulo conclui a disciplina, caso não seja, o anulo deverá cursa-la como 

dependência. 

No próximo capítulo será descrito o histórico da organização em estudo e das 

organizações que apóiam o serviço prestado pela Agripack. As empresas que apóiam a 

Agripack são a Rigesa, uma empresa multinacional e a Cartajones International, outra 

empresa multinacional que produzem embalagens e as caixas PLAFORM que a Agripack 

vende.  



15 

Capítulo 2 
 

 
HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

 
 

 

Este capítulo visa estudar o histórico da Agripack, do setor em que está inserida. Neste 

capítulo também serão apresentados o histórico e as atividades que das empresas que 

organização estudada representa para possibilitar um melhor entendimento do leitor. 

O capitulo dois busca descrever a organização, para isso um breve histórico da empresa 

será relatado. Dentro deste histórico, serão mostrados os principais fatos ocorridos na historia 

da organização. Pela empresa estudada ser de micro porte, o histórico que será apresentado é 

pequeno. 

 A Agripack surgiu em 1990 com o nome de International Commerce do Brasil. A ICB foi 

fundada pelos amigos de infância Roberto de B. Carvalho e Ricardo Freitas. A ICB era uma 

empresa de representação de embalagens e que possuía dois produtos: Caixas de papelão 

plaform e Embalagens de Alumínio. 

A ICB representava duas empresas. A parte das caixas de papelão era representada pela 

Cartonajes International SA, uma empresa espanhola. As embalagens de alumínio eram fruto 

de uma representação de uma empresa americana a Kock Label. 

A ICB juntamente Cartajones International fizeram uma parceria com a empresa de 

navegação Lauritzen para o custo do frete para as caixas ser reduzido. Este custo pode ser 

reduzido, pois a companhia de navegação mandava seus navios vazios da Europa para o 

Brasil. Por isso, para a companhia de navegação compensa muito passar nas Ilhas Canárias, 

na Espanha para pegar as caixas de papelão e traze-las pra o nordeste brasileiro, por um baixo 

preço, aonde tem uma alta demanda de produtos que o Brasil exporta para a Europa. 
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Em 1992, com a primeira venda de caixas de papelão vieram da Europa máquinas para 

armar as caixas de papelão. Com isso, a empresa trouxe para o Brasil dois mecânicos chilenos 

operadores de máquina de montar caixa de papelão. Isso se deu, pois no Brasil não havia mão 

de obra especializada para operar estas máquinas.  

Para custear a operação de armar caixas e para melhorar a rentabilidade da empresa a 

empresa passa a alugar as máquinas para os clientes que compram caixas e para os clientes 

que não compram caixas da Agripack. 

Após quatro anos juntos, os sócios resolveram se separar, pois o negocio deles era 

diferente e não havia mais motivo para permanecerem juntos. Apesar disso os dois 

continuavam com o mesmo nome da empresa. 

Em 1997, Roberto Carvalho, resolve mudar de cidade, sai de São Paulo e vai para 

Atibaia, aonde resolve separar de vez os negócios e abre a Agripack Importação Exportação 

LTDA, que além de vender caixas de papelão, assume a representação de uma empresa 

americana (a Cox Recorders) e passa a vender termógrafos e termômetros especiais para 

frutas e carnes. A Agripack também começa a vender etileno de uma empresa americana, a 

Ethylin Control.  

Além de vender as caixas de papelão para seus clientes, a Agripack aluga as máquinas e 

fornece a assistência necessária para montar as caixas de papelão que vêem desmontadas da 

Espanha. 

Para operar as caixas de papelão, a Agripack, teve de contratar mais mecânicos 

especializados em operar este tipo de maquina, pois em 1998, houve um aumento da demanda 

estes novos mecânicos foram treinados pelos mecânicos que tinham sido trazidos do Chile. 

No ano de 1997, a Agripack prevendo a desvalorização do Real, o que dificultaria a 

venda dos produtos importados, procurou encontrar uma empresa nacional produtora de 
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caixas de papelão que tivesse os requisitos de qualidade e competitividade para desenvolver 

uma parceria de transferência de tecnologia. Após um período de contatos e negociações, 

definiu-se que a empresa ideal para esta parceria seria a Rigesa Celulose Papéis e Embalagens 

LTDA. Portanto a partir desta data a Rigesa e a Agripack tornam-se parceiras. 

Em 1998, apesar da grande crise brasileira e desvalorização de Real, a empresa teve seu 

número recorde de vendas, atingindo um volume de 12 milhões de caixas embarcadas neste 

período, segundo a empresa analisada. 

Em 2000 a empresa deixa de vender Etileno. Este fato se deu por causa do aumento da 

competitividade do mercado e a desvalorização do real, que fez com que o preço do produto 

produzido no mercado interno fosse muito mais competitivo. Além disso, o volume de Etileno 

vendido anteriormente nunca foi muito expressivo. 

Em 2002 a Agripack resolve vender a representação da Cox Recorder. Esta foi uma 

decisão estratégica, visando concentrar a força de vendas no negocio de caixa de papelão que 

é o mais lucrativo para a empresa e o que esta possui mais experiência e “know how”. 

Desde 2002, o negócio da Agripack vem sendo a venda de caixas de papelão da 

Cartonajes Inernational e da Rigesa e o aluguel de máquinas para montar caixas de papelão.  

Em 2004, a empresa ganhou novos dois sócios e passou a ser dividida em quatro pessoas. 

Os sócios atuais são Roberto de Barros Carvalho, que tem 30% das cotas, Bernadete 

Maldonado Carvalho com também 30% das cotas, Carolina Maldonado Carvalho com 20% 

das cotas e o Dr. Felipe Maldonado Carvalho com 20% das cotas, segundo o contrato social 

da empresa em estudo. Como se nota a empresa é uma empresa familiar. Os sócios pretendem 

que a empresa continue na mesma direção, para não perder de vista a sua estratégia e seu 

reconhecimento no mercado. 
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Por ser uma micro empresa a Agripack não tem Missão e Valores definidos. Seu objetivo 

é continuar a ser líder de mercado no nicho em que está inserida, atendendo sempre seus 

clientes com qualidade, oferecendo produtos de qualidade superior aos concorrentes. 

 

2.1. Histórico da Rigesa Celulose Papel e Embalagens S. A:  

A Rigesa começou a funcionar em 1942, na cidade de Valinhos, interior de São Paulo, 

como uma pequena fábrica de papelão ondulado. Dez anos após sua fundação, a empresa 

norte-americana Westvaco Corporation compra a Rigesa, que continua com o mesmo nome. 

Em 1958, surge a Divisão Florestal, que garante que a empresa à auto-suficiência no 

plantio de pinus geneticamente superior, através de um trabalho supervisionado passo-a-passo 

por engenheiros e técnicos especializados. 

A auto-suficiência em todas as etapas do processo produtivo é o resultado da 

verticalização da empresa.  Com isso a empresa garante o controle da procedência da matéria 

prima à qualidade do produto final. 

Na década de 70, a empresa com o objetivo de se aproximar dos clientes e promover um 

atendimento mais imediato e conveniente, e também para contribuir para o desenvolvimento 

de várias regiões, se expande e constrói outras fábricas. São construídas fábricas em 

Blumenau, que fabrica embalagens de papelão ondulado, e em Três Barras, que fabrica papel 

de alta resistência e qualidade. Esta última, além de suprir a necessidade do mercado interno 

ela exporta. 

Na década de 80 foi inaugurada a fábrica de embalagens de papelão ondulado de Manaus 

com o objetivo de atender ao crescente complexo industrial da cidade e da região norte do 

país. Com modernos equipamentos, a fábrica tem capacidade para produzir modernas 

embalagens para industrias alimentícias, de equipamentos mecânicos e motocicletas, com 
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ênfase especial às industrias eletroeletrônicas, contribuindo decisivamente com esse mercado 

exclusivo.  

Nesta década ainda, um cliente da Rigesa, utiliza a caixa 1000 litros oitavada para 

exportar seu produto para o exigente mercado europeu. Esta operação foi um sucesso. As 

vantagens ambientais diferenciaram o produto, o que influenciou para o resultado final. 

As fábricas de Três Barras, Blumenau e Manaus conseguem a certificação ISSO 9002. 

Com isto a empresa consegue reconhecimento da sua qualidade de produção e gestão. Esta 

certificação, garante aos clientes de que o produto está dentro dos mais altos padrões de 

qualidade.  

Em 1996, a Rigesa entra no mercado de embalagens de papelão cartão, através da 

aquisição da Impressora Paranaense S.A, em Valinhos e já recebe a certificação ISO 9002.  

Neste ano ainda é inaugurada a fábrica de embalagens de Pacaju no Ceará. Apenas uma 

ano e meio após o inicio de suas operações, a fábrica recebe o certificado ISO 9002. Esta 

fábrica foi feita para atender a demanda dos agricultores nordestinos, um mercado em 

expansão.  

A fábrica de Valinhos, S.P., também recebe a certificação ISO 9002. Como 

reconhecimento por seus projetos voltados ao meio ambiente, a Rigesa passa a receber 

importantes prêmios ambientais. Destacam-se o IV Prêmio Expressão de Ecologia, Prêmio 

Planeta Vida, certificados de honra ao mérito ECO 96 e ECO 97, e o Prêmio Fritz Miller. 

Este último, pela iniciativa de implementar o projeto PACA nas escolas públicas de Três 

Barras e região.  

Em 1997, a organização, investe U$ 60 milhões em sua fábrica de Papel de Três Barras, 

SC, para a construção de uma nova caldeira de recuperação com maior capacidade de geração 

de vapor. 
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No ano de 1998, acontece a Primeira Produção de Caixas PLAFORM. A Rigesa assina 

contrato com a empresa espanhola Cartisa (que a Agripack representa), para a fabricação das 

embalagens PLAFORM para frutas, legumes e verduras. 

A Rigesa investe U$ 9 milhões na expansão da sua fábrica de embalagens de Valinhos, 

isso ocorre através da aquisição de uma nova impressora flexográfica, com capacidade para 

receber bobinas de papel em uma de suas extremidades e liberar cartuchos acabados de cartão 

na outra. 

Em 2000, a Westvaco Corporation, a matriz norte americana, investe mais de U$ 3 

milhões para reforma das instalações. Neste ano a Rigesa adiquire a Agaprint Embalagens, o 

que fortaleceu o crescimento da empresa nos mercados mundiais de embalagem de papel 

cartão. Ainda neste ano a empresa recebe o Prêmio Grand Prix Cyrel, em reconhecimento à 

sua excelência em impressão flexográfica. 

Em 2002 houve a fusão entre a matriz americana Westvaco com a Mead. Com isso a 

Rigesa passa a ser a MeadWestvaco Corporation, uma produtora global líder em embalagens, 

papéis revestidos e especiais, produtos ao consumidor e materiais de escritório e produtos 

químicos especiais com sede em Stamfors, CT. 

 

2.2. Histórico da Cartajones International 

A Cartajones International, ou Cartisa é uma afiliada da International Paper Co, que foi 

nomeada pela revista Fortune, 2004, como a mais admirada companhia de papéis e produtos 

florestais pela segunda vez consecutiva. 

A empresa espanhola exporta para a América do Sul, África, Ásia e para outros paises da 

Europa. Esta consegue exportar para vários países por possuir uma matéria prima de 

qualidade a um baixo custo. Com isso a empresa consegue vender um produto de alta 

qualidade com um preço competitivo. 
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A Cartisa é líder no mercado de “corrugated board packing”. Ela produz embalagens para 

qualquer tipo de produto industrializado, caixas PLAFORM para produtos da agricultura. As 

caixas PLAFORM são as mais utilizadas pelos agricultores da Europa, pois tem uma 

qualidade superior, uma grande resistência e por serem ecológicas (100% recicláveis).  

A Cartisa possui quatro fábricas na Espanha. As cidades aonde estão localizadas as 

fábricas são: Barcelona; Bilbao; Valladolid; Las Palmas, sendo esta ultima a encarregada de 

fazer as caixas de papelão que são vendidas aos clientes da Agripack. As quatro fábricas têm a 

capacidade produtiva de 230 toneladas de embalagens. 

A Cartajones International possui o certificado ISO9002, o que comprova a qualidade de 

produção e do produto produzido. A empresa possui designers para desenvolverem novas 

embalagens, de acordo com a necessidade dos clientes. 

Em 1998 a empresa espanhola assinou contrato com a Rigesa para esta poder produzir 

caixas Plaform no Brasil. Mesmo a Rigesa produzindo caixas Plaform no Brasil, a Cartisa 

continua sendo líder de vendas no Nordeste brasileiro.   

 

  



22 

Capítulo 3 

PERFIL DA ORGANIZAÇÃO 
 

 

      O objetivo deste capitulo é descrever o perfil da organização falando sobre sua 

estrutura, tamanho (porte), tipo de tecnologia que utiliza, necessidade de funcionários, suas 

operações e o produto que revende.  Neste capitulo também será visto quais são os principais 

concorrentes, fornecedores e qual é o papel da Agripack na sociedade.  

 

3.1.1 Instituição, propósitos e porte da organização. 

A Agripack é uma micro-empresa que surgiu em 1990 com o nome de International 

Commerce do Brasil. Após a empresa ter sido dividida, em 1997, o responsável pelas caixas 

de papelão funda a Agripack  que continua atuando neste mesmo mercado, e no mesmo 

segmento. 

 Por ser uma micro-empresa a Agripack tem seu capital fechado e ela foi dividida em 

cotas, ela possui quatro sócios, são estes: Roberto de B. Carvalho, que é presidente e possui 

30% das cotas, Bernadete M. Carvalho, gerente que possui 30% das cotas, Carolina M. 

Carvalho, gerente júnior com 20% das cotas e Felipe M. Carvalho, sócio, com também 20% 

das cotas, segundo a ultima alteração do contrato social da empresa.  

Fazem 14 anos que o sócio-presidente vem atuando neste mercado, antes com a ICB e 

desde 97 com a Agripack. A empresa já representou outras duas marcas no Brasil, a Cox 

Recordes, que vende termógrafos e a Etthylin Control, que vende etileno. Mas acabou tendo 

seu negócio dirigido apenas para as caixas de papelão e aluguel das máquinas necessárias para 

armar as caixas. 
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Atualmente a Agripack representa duas empresas, a Cartonajes International e a Rigesa 

Celulose, Papéis e Embalagens LTDA. As duas vendem caixas de papelão ondulado, 

conhecida como Plaform. 

Atualmente a Agripack não está buscando novos clientes, está mantendo apenas os que já 

possui, pois não possui capacidade de atender um maior numero de clientes mantendo a 

mesma qualidade. A empresa está focando em atender com qualidade superior os clientes que 

já tem. Essa estratégia implica em um custo mais alto e também em um preço um pouco mais 

alto que as empresas concorrentes. 

A Agripack é uma representação, portanto não possui produtos, esta apenas vende os 

produtos de outras empresas. Portanto o que recebe é apenas a comissão de vendas e o aluguel 

das máquinas de armar caixas.  

Por ser apenas uma representação a empresa é pequena, contando com um pequeno 

número de funcionários. A empresa funciona em Atibaia, tendo como equipamentos: 

• Três linhas de telefone. 

• Cinco aparelhos de telefone. 

• Um aparelho de fax. 

• Cinco computadores. 

• Sete veículos. 

• Quatro celulares. 

• Vinte e Nove máquinas armadoras de caixas Plaform. 

 

3.1.2 Produtos e Processos 

3.1.2.1 Produto que a organização comercializa 

 A empresa como já mencionado anteriormente não possui produtos por ser uma 

representação, seu papel é de vendedora de produtos de outras empresas. 
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O produto que vende são as caixas de papelão ondulado, mais especificamente são caixas 

Plaform. A Plaform é uma marca conhecida internacionalmente pela qualidade do produto. 

Esta caixa se caracteriza por ser leve, resistente e higiênica.  

As caixas Plaform são o mais moderno sistema integrado de embalagem em papelão 

ondulado para frutas e legumes. No Brasil, estas caixas são produzidas apenas pela Rigesa. 

As características das caixas Plaform são: 

• Fabricadas com papel virgem, as caixas são isentas de contaminação, 

prevenindo possíveis disseminações de doenças. 

• Após a utilização as caixas Plaform são totalmente recicláveis, evitando 

danos e agressões ao meio ambiente. 

• A facilidade de uso é total, pois as caixas chegam aos usuários abertas, 

otimizando o espaço tanto na área de estoque como na área de manuseio. 

• As caixas estão disponíveis em versões para montagem manual e para 

montagem mecânica.  

• A proteção dos produtos oferecida pelas caixas é total. Assim, além de 

adequadamente conservados, os produtos são plenamente protegidos de 

golpes e vibrações. 

• As caixas Plaform simplificam a logística, diminuem o tempo de manuseio 

e reduzem significativamente os custos de transporte e de armazenamento. 

• As caixas são idealizadas para exposição nos pontos de venda, melhorando 

a apresentação e agregando valor ao produto. 
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3.1.2.2 Processos da organização 

O funcionamento da empresa é dividido entre: 

• Contato com clientes. 

• Contato com empresas representadas. 

• Contato com mecânicos. 

• Contato com companhias de navegação. 

• Administração de finanças. Que envolve custo dos processos e operações e 

precificação dos produtos. 

As caixas de papelão vendidas pela Agripack fabricadas pela Cartonajes International 

são feitas na Ilhas Canárias, Espanha. Após, produzidas, estas caixas são embarcadas em 

paletes e vem de navio para o Brasil. Após chegar ao Brasil a responsabilidade de 

desembaraço aduaneiro é da empresa compradora. A empresa espanhola exige que os 

clientes apresentem uma carta de crédito de um banco ou de alguma responsável pela 

importação das frutas (na Europa, ou nos EUA). 

As caixas vendidas que são da Rigesa são produzidas no Brasil. Como a Rigesa possui 

várias fabricas, a produção se dá na fabrica mais perto do cliente. Após, produzidas estas 

caixas são enviadas aos clientes por transporte rodoviário (caminhão). 

As caixas vendidas chegam aos clientes desmontadas, isso se dá para diminuir o tamanho 

da caixa e conseqüentemente diminuindo o custo do transporte e armazanamento. Por isso a 

Agripack possui máquinas, que foram enviadas pela empresa espanhola, para armar as caixas. 

A empresa possui mecânicos especializados nestas máquinas para auxiliar na montagem das 

caixas e para prestar a devida assistência e reparos.  
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3.1.3 Força de Trabalho 

A empresa conta com cinco funcionários na sua sede em Atibaia e com três mecânicos 

autônomos no Nordeste, onde se encontram os principais clientes. Na Espanha existem três 

pessoas responsáveis pelo contato com a Agripack e seus cientes no Brasil. Já a Rigesa 

posssui quatro funcionários a disposição da nossa empresa. A Agripack é a mediadora dos 

contatos tanto da empresa espanhola e da Rigesa. 

A mão de obra dos mecânicos é uma mão-de-obra especializada. Como não existiam 

pessoas capacitadas para operar as máquinas no Brasil, mecânicos foram trazidos do Chile, 

aonde à empresa espanhola também tem uma empresa que os representa a mais tempo que a 

Agripack e por isso já tinha mecânicos que operavam este tipo de máquina.   

 

3.1.4. Clientes, mercado e concorrência  

3.1.4.1. Principais Mercados 

Os mercado de atuação da Agripack é o de caixas de papelão para frutas. O segmento que 

atinge é o de caixas para frutas de exportação. Os importadores europeus e americanos 

exigem uma qualidade superior a exigida pelo mercado interno. Além disso, o mercado 

externo exige uma série de outras atribuições como o papel das caixas ser reciclado que o 

mercado interno não exige. Portanto a caixa para exportação tem um preço superior a caixa 

para o mercado interno. 

     Os clientes da empresa estão concentrados no Nordeste brasileiro. Isso se deu por dois 

motivos o primeiro é que as caixas importadas só são competitivas quando utilizadas para 

exportação, o segundo é porque o frete de Lãs Palmas para o porto de Natal é muito inferior 

ao frete para outros portos do Brasil. A razão para isto é porque são utilizados navios que vem 

da Europa vazios para serem carregados com fruta de exportação no porto de Natal, sendo 

assim é possível conseguir uma excelente condição de frete, ou seja, um baixo custo. 
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3.1.4.2. Principais clientes por produto 

A Agripack tem como seus principais clientes de caixa de papelão Plaform: a Nolem, a 

Fruit Fort, a Fruit Trade, a Agromex, a Global e a Alpine. Todos seus clientes estão 

localizados no nordeste do Brasil na região de Mossoró – Rio Grande do Norte e na região de 

Petrolina - Pernanbuco. 

 

3.1.4.3 Principais necessidades para cada cliente 

Todos clientes têm uma forte necessidade de produtos de qualidade, muito resistentes, de 

material reciclável e um preço acessível. Os clientes têm esta necessidade, pois os 

importadores de fruta da Europa tem uma série de especificações quanto a embalagens. Caso 

nossos clientes não cumpram estas especificações, seus produtos não são pagos quando 

chegam na Europa. 

Além disso, os clientes necessitam que a Agripack seja pontual no prazo da entrega das 

caixas. Isso porque os clientes trabalham com frutas, e caso não sejam colhidas e exportadas 

no prazo correto, elas estragam e os clientes deixam de ganhar dinheiro e deixam de nos pagar 

a Agripack.  

 

3.1.5. Fornecedores e Insumos 

3.1.5.1. Principais tipos de fornecedores 

No caso da Agripack, seus fornecedores são a Cartonajes International e a Rigesa 

Celulose, Papéis e Embalagens LTDA. Como a empresa é uma representação ela produz 

serviço. 

Outros fornecedores para a Agripack são: 

 A empresa Sul America, que fornece seguro saúde aos funcionários. 

 A Porto Seguro que fornece seguro dos automóveis. 
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 A Itaú Seguros que fornece seguro contra roubo do escritório. 

 A Contábil Atibaiense, que cuida da contabilidade da empresa. 

 O Posto Bom Jesus dos Perdões que fornece combustível. 

 O Banco Itaú, aonde a empresa possui conta corrente e investimentos 

financeiros. 

  

3.1.6. Sociedade 

O compromisso da caixa Plaform é com o meio ambiente. A preocupação do homem com 

o meio ambiente é crescente e a necessidade de reciclar materiais também. A Rigesa compra 

papel já usado e recicla para ter matéria prima para produzir mais caixas ou outros tipos de 

embalagem que não necessitem uma matéria prima tão boa. 

As vantagens e desvantagens da reciclagem: 

Vantagens: 

• Economia de energia elétrica utilizada, no processo de fabricação de 

celulose tem que ser cozida e refinada, todo esse processo envolve um 

consumo maior de energia. 

• Geração de empregos indiretos para catadores de rua. 

• Cada tonelada de papel velho representa 10 ou 20 árvores que seriam 

cortadas.  

• Redução do volume de lixo final. 

• Diminui o custo de aterro sanitário. 

Desvantagens: 

• Não tem a mesma resistência física do produto feito com fibra virgem. 

• Devido ao papel ser pego do lixo, o material tem que ser limpo e o custo de 

limpeza é alto. 
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• O processo seria menos oneroso se houvesse uma conscientização da 

população para a coleta seletiva de lixo. 

 

3.1.7. Relacionamento com outras partes interessadas.  

O relacionamento da Agripack com seus parceiros de negócios é muito bom. Caso o 

relacionamento com as empresas que dependesse não fosse bom o negocio seria prejudicado. 

Se as empresas parceiras da Agripack não se comprometeram tanto quanto a Agripack, o 

negócio não sai. Isso porque a Agripack depende totalmente de seus fornecedores, pois se a 

Agripack promete um prazo para seus clientes e a Rigesa ou Cartisa não produzirem o 

produto encomendado a tempo a Agripack fica com a imagem negativa perante seus clientes. 

 

3.2.Concorrência e Ambiente Competitivo 

3.2.1. Tipo de concorrência direta ou indireta. 

A Agripack possui uma concorrência direta e indireta. Como concorrente direto podemos 

classificar a outra empresa representante da Rigesa no Nordeste. Como concorrente indireto 

podemos classificar a empresa África do Sul que vende caixas de papelão ondulado (mas que 

não são Plaform e por isso tem uma resistência inferior). 

Existem outras empresas que produzem caixas de papelão, a maioria destas empresas visa 

atender clientes que fornecem produtos para o mercado interno, isto porque a exigência do 

material da caixa para mercado interno é menor que a do mercado externo. 

 

3.2.1.2. Natureza das organizações concorrentes. 

As organizações concorrentes são de diversas naturezas. Existem concorrentes brasileiras 

como a Rigesa, a Klabin e outras. Também existem concorrentes internacionais como a África 

do Sul, que se origina do país com mesmo nome e outras que não são insignificantes. 
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3.2.1.3. Posicionamento Competitivo. 

A Agripack era líder e única no mercado em que compete até 1998, segundo o presidente 

da empresa Roberto Carvalho. Neste ano a Rigesa fez um acordo com a Cartisa para poder 

produzir caixas PLAFORM no Brasil, tornando-se assim uma competidora direta.  

Pela Agripack representar a Rigesa no mercado que atua (exportadores de fruta do 

nordeste brasileiro na região do Vale São Francisco e em Mossoró), a empresa em estudo 

continua sendo líder de mercado. 

 

3.2.1.4. Principais mudanças no Ambiente Competitivo. 

Em 1998, a Rigesa passou a produzir caixas de papelão PLAFORM, por ter outros 

representantes além da Agripack, a Rigesa tornou-se um forte concorrente pois produz caixas 

com a mesma qualidade e especificações com custo em real. Com isso a Rigesa tem um preço 

extremamente competitivo. 

Para a Agripack o negócio ainda é interessante, pois apesar da Rigesa ter roubado alguns 

clientes, a empresa em estudo aluga máquinas de montar caixa para a Rigesa. Sendo que para 

as empresas que a Rigesa vende e não são clientes da Agripack o preço do aluguel é mais alto. 

 

3.2.2 Desafios Estrátegicos 

3.2.2.1. Principais desafios e barreiras. 

As principais barreiras de entrada neste mercado são: 

 Conseguir uma empresa para representar, que venda caixas de alta qualidade, com um 

preço competitivo, similar a PLAFORM e tenha as especificações exigidas pelo 

mercado europeu. 

 Como a Agripack representa a Rigesa e a Cartisa a Agripack tem fornecedores no 

mercado interno e externo, a oscilação do dólar não causa impacto no negócio. Caso 
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um novo entrante fosse representar uma empresa estrangeira, esta correria um grande 

risco caso o dólar subisse muito. 

 A equipe de mecânicos para dar manutenção necessária nas máquinas de montar 

caixas, necessita de mão de obra especializada não encontrada no Brasil. A Agripack 

teve de trazer seus mecânicos do Chile e treinar outras pessoas da região para suprir a 

demanda dos clientes. 

 Alto custo das máquinas de montar caixas. Como as caixas de papelão chegam as 

fazendas desmontadas, para ocupar menos espaço e diminuir o custo de frete, é 

necessário ter máquinas pra montar as caixas. Estas máquinas custam em torno de U$ 

80 mil dólares cada, depois de importadas para o Brasil. 

 

3.2.2.2. Alianças Estratégicas. 

As alianças estratégicas da empresa estudada são duas companhias de navegação, a 

Lauritzen e a Sea Trade, ambas as empresas cobram frete reduzido para trazer as caixas da 

Espanha. Isso se deu em um acordo feito entre a Agripack, a Cartisa e as empresas de 

navegação. Este custo reduzidíssimo se deu, pois estas companhias mandavam seus navios, 

vindos da Europa para o Brasil, vazios, portanto qualquer carga que fosse colocada no navio 

já traria a companhia de navegação uma redução de custos 

 

3.3 Aspectos Relevantes. 

3.3.1. Requisitos legais e regulamentares. 

Os requisitos legais para se abrir uma empresa de representação e para manter esta aberta 

são poucos e simples, não dificultando a entrada de novos concorrentes. Quem sofre com a 

regulamentação são as empresas que a Agripack representa, isso porque estas devem seguir 

diversas normas ambientais, sociais e outras. 
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3.3.2. Eventuais sanções ou conflitos. 

A organização analisada não possui nenhuma sanção ou conflito. Está tudo de acordo 

referentes aos requisitos legais, regulamentares, éticos, ambientais, contratuais e outros. 

 

3.3.3. Outros aspectos peculiares a Organização. 

A empresa em estudo tem um custo operacional extremamente reduzido por todo o 

trabalho administrativo e comercial ser feito por apenas três pessoas da família. 

Fora o citado acima, a empresa em estudo não possui nenhuma outra peculiaridade, talvez 

isso se dê por ser uma micro empresa de gestão familiar. 

 

3.4 Histórico pela Busca de Excelência 

A Agripack se trata de uma micro empresa, por isso não tem recursos para investir 

em pesquisas para saber exatamente o que o cliente pensa da empresa e como está seu 

desempenho. 

Por outro lado a empresa em questão por ser pequena, mantém um relacionamento muito 

intenso com seus clientes, conhecendo afundo seus desejos e suas necessidades. Com isso, o 

presidente Roberto Carvalho diz que seus clientes estão satisfeitos com o atendimento e com 

o produto. A única falha vista pelos clientes era a da Cartisa estar muito longe do Brasil 

quando existiam problemas no embarque da mercadoria na Espanha, a produção no Brasil 

tinha que ser atrasada.  

Mas isto foi resolvido com a parceria com a Rigesa. Caso as caixas não tenham como 

ficar prontas na Espanha no prazo necessário, estas são produzidas aqui no Brasil na fábrica 

da Rigesa. 

3.5 Organograma 
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Capítulo 4 

 
DIAGNÓSTICO DA ORGANIZAÇÃO 

 
Neste capítulo estará sendo feito o diagnóstico da organização. A análise será feita através 

dos Critérios de Excelência do PNQ 2004 (Prêmio Nacional de Qualidade), na trilha de 

Gestão de Operações, identificando problemas e propondo soluções para os processos da 

empresa em estudo. 

 

4.1.1. Imagem e conhecimento de mercado (3.1). 

A Agripack identificou um nicho de mercado que estava em expansão há quatorze anos 

atrás, o plantio de fruta para exportação no Vale do São Francisco. Vista esta oportunidade o 

atual presidente Roberto Carvalho fez uma parceria, com a empresa espanhola, Cartisa para 

poder aproveitar esta oportunidade. 

O atual presidente começa a viajar para o nordeste para conhecer melhor o mercado dos 

exportadores de fruta brasileiro do Vale do São Francisco. Após um ano o presidente 

consegue fechar a primeira venda para a CAC (Cooperativa Agrícola de Cotia). 

Através das viagens, os vendedores da empresa conseguiram conhecer a fundo seus 

clientes, podendo entender melhor suas necessidades, proporcionando melhores produtos.  

A Agripack juntamente com a Nolem, seu principal cliente atualmente, e a Cartisa, 

fizeram um plano de marketing para poder aproveitar melhor as caixas para a propaganda da 

empresa. Isto é possível pelo fato que em muitos lugares as caixas dos produtos ficam 

expostas junto com os produtos. 
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4.1.2. Responsabilidade Sócio-Ambiental (4.1) 

A Agripack apenas vende produto de outras empresas, com isso ela não tem 

responsabilidade sobre os impactos sociais e ambientais causados pelos produtos. A Agripack 

ajuda a comunidade aonde se encontram suas instalações, e no nordeste brasileiro, aonde 

estão os mecânicos das máquinas de armar as caixas de papelão. 

As empresas que a organização em estudo representa, tem o cuidado com o meio 

ambiente na hora de produzir as caixas, pois só utiliza papel vindo de eucaliptos plantados 

para este fim, e a empresa recolhe as caixas depois de utilizadas e as recicla para produzir 

matéria prima para fazer mais caixas e para não poluir o meio ambiente. 

Os mecânicos da empresa passam por cursos e palestras educativas sobre o meio 

ambiente, poluição, o que fazer com os detritos da produção e sobre segurança no trabalho. 

 

4.1.3. Ética e desenvolvimento social (4.2) 

A empresa concedente tem em sua gestão ética e transparência. Todos seus empregados 

possuem carteira assinada. Quem cuida da parte contábil e dos requisitos legais é uma 

empresa que presta este tipo de serviço, através desta empresa fica mais fácil o calculo e 

pagamento dos devidos impostos e taxas. 

A empresa se preocupa com todos seus funcionários ajudando-os a se prepararem para 

melhores oportunidades, através de cursos e palestras oferecidos. 

A empresa procura em seus parceiros ajuda para promover campanhas sociais e ajudar 

instituições na cidade de Atibaia. O presidente Roberto Carvalho atua muito na sociedade, 

sendo presidente de três entidades que visam melhorar a comunidade. 
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4.1.4. Gestão de processos relativos ao produto (7.1) 

O produto que a Agripack vende é a caixa de papelão PLAFORM. Apesar de ser um 

único produto, este é moldado de acordo com as necessidades do cliente. As medidas, as 

cores, os textos e a textura da caixa variam de acordo com a vontade do cliente.  

Para poder atender melhor os clientes, a Cartisa e a Rigesa, possuem designers e 

engenheiros voltados para o atendimento do cliente. Através destes, as empresas podem 

traduzir as idéias dos clientes em caixas de excelente qualidade e estilo. 

A resistência e qualidade da caixa podem ser vistas com o uso. Depois de viajar dias em 

um container de navio, as caixas por estarem paletizadas chegam sem danos no destino, o 

produto que está dentro da caixa também chega sem danos. Caso ocorra algum dano, as 

empresas fornecedoras ficam com o prejuízo.  

Caso alguma caixa chegue as fazendas com algum problema (antes de serem montadas), 

os clientes tem a garantia de receber novos produtos em lugar ao danoso. Caso a caixa tenha 

vindo da Espanha, para não prejudicar o cliente, novas caixas são feitas na fábrica da Rigesa, 

localizada no nordeste. 

 

4.1.5. Gestão de processos de apoio (7.2). 

Os processos de apoio para a venda do produto são quase tão importantes, no caso da 

empresa analisada, quanto o produto. Os dois principais processos de apoio são o de 

transporte e de montagem de caixas. 

Sem o transporte adequado, as caixas podem correr o risco de chegarem ao destino com 

defeitos ou fora do prazo. Estar dentro do prazo é muito importante, pois o produto de nossos 

clientes é perecível e não tem como esperar. 
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Para melhorar este processo, acordos com companhias de navegação foram feitos. 

Através deste acordo, se conseguiu garantias, caso o produto chegue com defeitos e também 

um preço abaixo do mercado. 

A montagem de caixas é essencial para a qualidade final do produto. Por isso, foram 

compradas vinte e nove máquinas de armar caixas e mecânicos especializados foram trazidos 

para o Brasil. Com isso, a Agripack consegue atender a demanda de seus clientes dentro dos 

prazos estabelecidos e também atender seus clientes com qualidade superior à concorrência 

que não possui máquinas próprias para montagem de caixas. 

Os processos de apoio são gerenciados por duas pessoas, uma trata dos acordos com as 

companhias de navegação, e a outra cuida das máquinas e mecânicos, ou seja, a pessoa tem 

que estar sempre viajando para o nordeste para acompanhar de perto estes processos. 

 

4.1.6. Resultados dos processos relativos aos produtos (8.5) 

A empresa está no mercado há quatorze anos, ela está sempre crescendo, mas dentro de 

suas proporções. Sua meta é aumentar o faturamento através de um aumento das vendas. Para 

isto negociações com novos e atuais clientes estão em andamento. 

A Agripack só pretende aumentar a quantidade de clientes após o termino da reforma da 

fábrica de Lãs Palmas da Cartisa. Isto porque a reforma está afetando a capacidade produtiva 

da fábrica, após o termino da reforma a fábrica de Lãs Palmas terá capacidade de produzir 

mais caixas. 

 

4.1.7. Resultados dos processos de apoio e organizacionais (8.7) 

A organização em estudo está sempre visando melhorar seus processos de apoio para o 

resultado final ser melhor. Atualmente a organização vem enfrentando problemas por causa 
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da reforma da fábrica de Lãs Palmas e por problemas com as companhias de navegação 

(como greves e outros).  

Para melhorar estes processos, a Cartisa junto com a Agripack estão estudando a 

viabilidade da abertura de uma fábrica de caixas no Nordeste brasileiro. Com esta fábrica 

ambas as empresas poderiam dar melhor atendimento aos seus clientes aumentando a 

satisfação dos mesmos e aumentando o lucro. 

 

4.2 Identificação de Problemas 

Através da analise realizada pelos Critérios de Excelência do PNQ (2004), pode-se chegar 

a alguns problemas nas operações da Agripack. Para uma empresa que visa qualidade total no 

atendimento dos clientes, a empresa não pode ter problemas de atraso na entrega de seu 

produto ao cliente e nem mesmo defeitos. Caso haja defeitos, o tempo para repara-los é longo. 

A empresa tem tido problemas na entrega pontual de seus produtos por causa da reforma 

da fábrica de caixas de papelão em Lãs Palmas. Outro problema identificado foi a dificuldade 

no agendamento de embarques, pela a Agripack pagar um preço de frete muito reduzido, as 

empresas de navegação não colocam navios extra a disposição, a empresa tem que conseguir 

conciliar a produção de suas caixas com as saídas de navio. 

Além dos dois problemas apresentados acima, a reposição de caixas defeituosas também 

gera problemas. Atualmente a Rigesa tem fabricado as caixas que precisam ser repostas, já 

que até as caixas serem produzidas novamente na Espanha e serem enviadas ao Brasil tomaria 

muito tempo. O lado ruim para a Agripack é ficar dependendo de outra empresa. 
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4.2.1. Histórico dos Problemas: 

A Agripack começou a ter os problemas citados acima quando a fábrica de Lãs Palmas 

entrou em reforma. Com a reforma, a capacidade produtiva da fábrica foi afetada, afetando o 

prazo de entrega de seus produtos. 

Como os clientes, em geral, da Agripack têm sérios problemas com planejamento da safra 

e fazer pedidos antecipadamente, deixando tudo para o ultimo minuto o que torna o prazo de 

entrega curto. Este curto prazo de entrega conseguia ser comprido com excelência antes da 

reforma da fábrica de Lãs Palmas, atualmente a Agripack tem tido problemas com o prazo de 

entrega. Para resolver este problema, a empresa acaba repassando alguns de seus pedidos para 

a Rigesa. 

Esta troca de fornecedor não é interessante pois a comissão paga pela Rigesa não é tão 

boa quanto a paga pela Cartisa. A Agripack também não pode mudar de fornecedor, pois as 

máquinas montadoras de caixa de papelão que utiliza e que aluga são da Cartisa, que deixou 

as máquinas em comodato para a empresa brasileira.  

 

4.2.2. Perdas da Organização causadas pelos problemas  

As perdas causadas pelos problemas já vistos neste relatório causam principalmente três 

problemas para a Agripack: 

 Perda financeira, já que a Cartisa paga uma comissão de vendas melhor do que a 

Rigesa. 

 Caso a Agripack não compre mais da Cartisa, não terá mais as receitas vindas do 

aluguel de máquinas. A empresa também perderá o seu diferencial, pois as 

empresas concorrentes, inclusive a Rigesa, não possui máquinas de montar caixas 

de papelão. 
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 A empresa caso deixe de cumprir seus prazos de entrega como sempre cumpriu, 

perderá a imagem de qualidade que possui junto a seus clientes. Não adianta ter 

apenas o melhor produto, é preciso ter o melhor produto na hora certa. 

Com isso a Agripack deve manter controle sobre o que vende e tentar dar sempre o seu 

melhor para tentar cumprir com todos os prazos e metas estabelecidos pelos clientes. 

 

4.2.3. Estimativa de ganhos caso o problema seja resolvido  

Caso os problemas da empresa em estudo sejam resolvidos, a empresa tende a ter 

melhores resultados, tanto financeiros como de imagem e competitividade.  

Quanto melhor for o serviço oferecido, mais chance a Agripack tem de conseguir novos 

clientes, conseqüentemente mais lucro. 

 

4.2.4. Plano de Ação 

A solução encontrada para resolver todos os problemas da Agripack e ainda dar novos 

rumos à empresa é a construção de uma fábrica no nordeste brasileiro, de preferência junto às 

empresas que comprar a maior parte das caixas. 

Com isso, além de velocidade de produção, a empresa consegue reduzir muitos custos de 

produção e de frete. Com a redução de custos, o produto poderá ser oferecido por um preço 

mais baixo e mais competitivo. 

Caso haja uma fábrica aqui, uma maior flexibilidade de atendimento poderá ser dada aos 

clientes e uma maior gama de produtos poderá ser oferecida. 

A empresa também poderá começar a vender para outros mercados além dos que já atua. 

Atualmente não há esta possibilidade por causa da distância entre o produtor e o consumidor, 



41 

a distância torna o frete muito elevado, fazendo com que a caixa tenha um preço final muito 

alto e perca a competitividade. 

Outros tipos de caixa também poderão ser produzidas. Como caixas para o mercado 

interno, que são de qualidade inferior a caixa para exportação. A caixa para o mercado interno 

caso fosse produzida no Brasil, teria um preço mais competitivo e se tornaria um negócio 

interessante. 

O que também atrai uma empresa estrangeira a se instalar no Brasil são os incentivos 

fiscais proporcionados pelo governo federal, estadual e municipal. No caso do nordeste há 

ainda mais incentivos pelo fato dos governos estaduais estarem tentando montar um parque 

industrial a fim de gerar mais empregos e renda para a população local. 

Portanto o Plano de Ação para solucionar os problemas seria a abertura de uma filial da 

Cartisa aqui no Brasil, sendo que a Agripack seria a encarregada de cuidar da produção e 

venda dos produtos.  
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CONCLUSÃO 

 
 

Ao final deste trabalho, pode-se concluir que os Critérios de Excelência do PNQ não se 

adaptam muito bem à micro empresas. O PNQ exige muitas peculiaridades que empresas 

pequenas não possuem ou não tem acesso à informação por falta de verba.  

Com isso a uma maior dificuldade na elaboração do relatório de estágio. Este relatório 

deveria ser diferenciado para micro ou pequenas empresas. Isto porque as exigências em 

micro empresas são diferentes das grandes empresas. A pessoa que trabalha numa micro 

empresa tem uma visão diferente da empresa, dos clientes e dos parceiros de negócio de uma 

pessoa que trabalha em uma grande empresa. 

Através deste trabalho foi possível entender melhor a empresa, o negócio em que atua, 

suas forças, fraquezas e o que tem de problemas. Também foi possível chegar a soluções para 

estes problemas. 

Em relação ao perfil da organização, é possível notar que a estrutura da Agripack é enxuta 

e flexível, facilitando o trabalho, a comunicação  e o cumprimento das tarefas. 

A Agripack, está inserida em um mercado competitivo, com um grande desafio: vencer, 

crescer e se posicionar bem no mercado. 

A empresa estudada também mostrou que conseguiu se manter constante mesmo em 

períodos de crise e de variações do dólar. Ela também conseguiu se manter na liderança de 

vendas no nicho em que está inserida.  

Por ser sócia da empresa em que trabalho,  passei por situações diferentes do que os 

alunos que trabalham para empresas passam. Pude ter uma visão ainda maior das 

oportunidades que posso ter e que posso fazer a minha empresa crescer ainda mais e tornar-se 

ainda mais prospera.  
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Carta de Início do estudo da Organização 

 
 
 
 
 
São Paulo,10 de Janeiro de 2004.   
 
 
 
 
A 
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING 
Departamento das Atividades de Estágio Supervisionado 
 
 
 

Carta de Início de Estágio 
 
 
 
Carolina Maldonado Carvalho, aluno (a ) da oitava série do Curso de Administração de 

Empresas iniciou o estudo da Organização na área de Finanças de nossa empresa no dia  

10/01/04 com dedicação diária de seis horas.  

 

 
Atenciosamente 

 
 
 

____________________________________ 
Roberto de Barros Carvalho 
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Carta de finalização do estudo da Organização 

 
 

 
 
 
São Paulo,03 de Novembro de 2004.   
 
 
 
A 
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING 
Departamento das Atividades de Estágio Supervisionado 
 
 
 

:  Carta de Encerramento de Estágio 
 
 
 

 Carolina Maldonado Carvalho, aluno (a ) da oitava série do Curso de Administração de 

Empresas finalizou o estudo da Organização na área de Finanças de nossa empresa. 

Informamos, também, que o referido estágio foi efetuado no período de  10/01/04  a 03/12/04 

com dedicação diária de seis horas, completando assim a carga horária exigida pela 

Legislação Escolar em vigor. 

Esperando ter atendido as exigências dessa Instituição de Ensino subscrevemo-nos. 

 
 

Atenciosamente 

 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 

Roberto de Barros Carvalho 
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ANEXO 

Codificação dos Ramos de Atividades 
 

Organizações  Industriais ( I ) Organizações Prestadoras de 
Serviços ( S ) 

 

Órgãos da Administração 
Pública 

 
IA - Alimentos e Bebidas / 
Agroindústria 
IB - Material de Embalagem 
IC - Material de Construção 
ID - Mobiliário e Decoração 
IE - Elétrica 
IF - Gráfica 
IG - Metalurgia 
IH - Eletrônica 
II - Informática 
IJ - Bélica 
IK - Nuclear 
IL - Produtos e Equipamentos 
de Cultura, Esporte e Lazer 
IM - Máquinas e Equipamentos 
IN - Mineração 
IP - Papel e Celulose 
IQ - Química, Petroquímica, 
Alcoolquímica, Borracha e Plásticos 
IR - Produtos Óticos, Instru- 
mentos 
IS - Medicamentos, Prod. e Aparelhos 
Médicos e Odontológicos 
IT - Têxtil 
IU - Construção Civil 
IV - Veículos/Equipamentos de Transporte 
e Manuseio 
IW - Construção Naval 
IX - Aeronáutica/Aeroespacial 
IY - Produtos e Artefatos de 
Madeira e Couro 
IZ - Outras Indústrias, ou 
combinação das acima. 

 
SA - Comércio Varejista 
SB - Bancos e Instituições 
Financeiras 
SC - Comunicações (Rádio, Jornal, 
TV, Telecomunicações) 
SD - Distribuidores, Revendedores, 
ComércioAtacadista 
SE - Educação 
SF - Agropecuários 
SG - Seguros 
SH - Hotéis e Restaurantes 
SI - Informática 
SJ - Jurídicos 
SK - Segurança 
SL - Imobiliárias 
SM - Construção e Montagem 
SN - Consultoria de Engenharia 
SO - Manutenção 
SP - Profissionais 
SQ - Consultoria em Administração 
SS - Saúde 
ST - Transporte, Armazenagem 
SU - Públicos (gás, luz, 
telefone, água e esgoto etc.) 
SV - Conservação e Limpeza 
SW - Qualidade (Consultoria, 
Inspeção etc.) 
SX - Fundações, Associações, 
Federações, Sindicatos etc. 
SY - Cultura, Esporte e Lazer 
SZ - Outros, ou combinação 
dos acima 
 

 

1º dígito: 
representa a natureza 
jurídica 
 
D - Administração Direta 
F - Fundação 
A - Autarquia 
E - Empresa Pública 
 

2º dígito: corresponde 
à área de atuação 
 
A - Administração 
B - Segurança 
C - Comunicações 
D - Agropecuária e Pesca 
E - Ocupação Territorial e 
Reforma Agrária 
F - Abastecimento 
G - Pesquisa Científica e 
Tecnológica 
H - Cultura 
I - Esporte e Lazer 
J - Turismo 
K - Meio-ambiente 
L - Finanças 
M - Auditoria 
N - Defesa Nacional 
D - Direito Público 
P - Minas e Energia 
Q - Planejamento e 
Orçamento 
R - Previdência e Assistência 
Social 
S - Saúde 
T - Transporte 
U - Relações Exteriores 
V - Serviços Tecnológicos 
W - Trabalho 
X - Indústria e Comércio 
Y - Comércio Exterior 
Z - Outros ou combinação 

 
Fonte : PNQ ( 2001) 
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ANEXO 
Codificação dos Setores de Atividade 

(Segundo a REVISTA EXAME) 
 

Setores Descrição 

Alimentos  Fabricantes de produtos alimentícios, frigoríficos, laticínios etc. 
Automotivo Montadoras de automóveis e caminhões, fabricantes de tratores e máquinas 

agrícolas, fabricantes de carrocerias, fornecedores de autopeças e componentes 
etc. 

Atacado e Comércio 
Exterior 

Trading companies, atacadistas, distribuidoras de combustíveis, cooperativas 
de produtores etc. 

Bebidas Cervejarias, fabricantes de refrigerantes. 
Comércio Varejista Supermercados, redes de lojas de eletrodomésticos, vestuário e calçados, 

distribuidores de GLP, revendedores de veículos etc. 
Confecções e Têxteis Fabricantes de tecidos, de peças de vestuário, de calçado, de lingerie, de fios 

têxteis etc. 
Construção Empreiteiras de construção pesada, construção civil, empresas de montagem 

industrial, de projetos de engenharia etc. 
Eletroeletrônico Fabricantes de aparelhos eletroeletrônicos (televisores, videocassetes, rádios, 

etc), fabricantes da linha branca (geladeiras, máquinas de lavar etc), 
fabricantes de equipamentos de telefonia, fabricantes de cabos etc. 

Farmacêutico Laboratórios farmacêuticos. 
Higiene, Limpeza e 
Cosmésticos 

Fabricantes de produtos de higiene pessoal (sabonetes, dentifrícios etc), de 
perfumes e produtos de beleza, de material de limpeza etc. 

Material de Construção Fabricantes de cimento, de vidro, de tubos e conexões, de cerâmicas, de 
revestimentos e forros etc. 

Mecânica Fabricantes de bens de capital seriados e não seriados (motores, turbinas, 
tubos, máquinas operatrizes, elevadores, pontes rolantes etc) 

Mineração Empresas mineradoras. 
Papel e Celulose Fabricantes de papel e celulose. 
Plásticos e Borrachas Fabricantes de pneus e artefatos de borracha, embalagens e utensílios  de 

plásticos etc. 
Química e 
Petroquímica 

Companhias petrolíferas, refinarias, centrais de matérias-primas 
petroquímicas, fabricantes de fertilizantes etc. 

Serviços Hospitais, empresas de assistência médica, administradores de cartões de 
crédito, hotéis, administradoras de vale-refeição, empresa de refeições 
industriais etc. 

Serviços Públicos Correios, concessionárias de energia elétrica, de abastecimento de água e gás, 
de administração portuária, de rodovias e pontes, dos serviços de tráfego aéreo 
etc. 

Serviços de Transporte Companhias de transportes aéreas, empresas de transporte rodoviário de 
passageiros e de carga, companhia de cabotagem e navegação marítima, 
serviços de courier, transporte de valores, transporte ferroviário de passageiros 
e cargas, de logística, locadoras de veículos etc. 

Siderurgia e 
Metalurgia 

Siderúrgicas, metalúrgicas, fabricantes de tubos, produtoras de alumínio etc. 

Tecnologia e 
Computação 

Fabricantes de computadores e periféricos, de sistemas de automação 
bancárias, produtores de software etc. 

Telecomunicações Operadoras de telefonia fixa e móvel. 
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