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1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa à obtenção de norteamento para os possíveis 

problemas enfrentados pela empresa Geely Motors ao entrar no mercado nacional 

de automóveis através de uma consultoria. 
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2 DESENVOLVIMENTO 

A empresa Gandini Participações e Representações, importadora 

oficial da Kia Motors, anunciou através do seu presidente, Sr. José Luiz Gandini, a 

pretensão de trazer os veículos chineses da Geely Motors ao Brasil. 

 

 

Fig. 1: Geely: embora não revele valores, uma fábrica com capacidade para cerca 

de 100 mil veículos ao ano exige investimentos de US$ 400 milhões a US$ 500 milhões. 

 

As operações no país iniciarão em agosto, sob o comando de Ivan 

Fonseca e Silva, com a introdução de dois modelos de veículos: o hatch compacto 

LC 1.0 e o sedã EC7 1.8, tendo a opção de câmbio manual ou CVT. Os preços 

deverão girar em torno de R$ 55.000,00 o modelo sedã e R$ 35.000,00 o hatch. 

 

Fig. 2: Um dos modelos da Geely. 
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A montadora Geely tentou, anteriormente, ingressar no mercado 

nacional, porém com o aumento da taxa de 30 pontos percentuais do IPI para os 

veículos importados, fabricados fora do MERCOSUL e do México, pelo governo, os 

planos foram adiados.  

O projeto tornou-se possível no momento, devido à existência de 

uma linha de produção da montadora em Montevidéu, Uruguai, com a inauguração 

agendada para junho. Assim, a empresa possui o benefício do acordo entre os 

países de mutua cooperação, como o acordo do MERCOSUL.  

Os chineses acenam com a possibilidade de construção de filial da 

montadora no Brasil. Já visitaram as cidades de São Paulo, Santa Catarina e Bahia. 

Com base nas matérias aplicadas no 8º período de Administração, o 

presente estudo de caso, fará uma análise abordando a aplicação da Gestão de 

Projetos, Ética e Responsabilidade Social, Empreendedorismo e Plano de Negócios, 

e Negócios Internacionais, sobre os possíveis impactos que a empresa pode 

enfrentar ao entrar no mercado brasileiro. 

 

2.1 EMPREENDEDORISMO E PLANO DE NEGÓCIOS 

O empreendedorismo do empresário José Luiz Gandini em trazer os 

novos modelos da fábrica chinesa é muito louvável, contudo, deve haver um 

embasamento para tal atitude.  

De acordo com Joseph Schumpeter, o empreendedor é alguém 

versátil, que possui as habilidades técnicas para saber produzir, e capitalistas ao 

reunir recursos financeiros, organiza as operações internas e realiza as vendas de 

sua empresa. Ele também escreveu que a medida para uma sociedade ser 

considerada capitalista é saber se ela confia seu processo econômico ao homem de 

negócios privado.  

Cabe, então, uma análise de mercado, ou melhor, planejamento de 

marketing para o projeto em questão. 

O Plano de Marketing é uma ferramenta de gestão que deve ser 

regularmente utilizada e atualizada, pois permite analisar o mercado, adaptando-se 

as suas constantes mudanças e identificando tendências. Por meio dele podemos 

definir resultados a serem alcançados e formularmos ações para atingir a 
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competitividade. 

As etapas para realização de um plano de Marketing: 

1ª ETAPA: PLANEJAMENTO 

1.1 SUMÁRIO EXECUTIVO 

1.5 DEFINIÇÃO DA MARCA 

1.2 ANÁLISE DE AMBIENTE 

1.3 DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO 

1.4 DEFINIÇÃO DO POSICIONAMENTO DE MERCADO 

1.6 DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS E METAS 

1.7 DEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

2ª ETAPA: IMPLEMENTAÇÃO 

3ª ETAPA: AVALIAÇÃO E CONTROLE 

 

Conhecer o mercado é fundamental para traçar o perfil do 

consumidor, tomar decisões com relação a objetivos e metas, ações de divulgação e 

comunicação, preços, distribuição, localização do ponto de venda, produtos e 

serviços adequados ao seu mercado, ou seja, ações necessárias para a satisfação 

dos clientes e o sucesso do negócio. 

Segmentação de mercado é o processo de dividir mercados em 

grupos de consumidores potenciais com necessidades e/ou características 

semelhantes e que provavelmente terão comportamentos de compra semelhantes 

(WELINSTEIN, Art. Segmentação de mercado. São Paulo: Atlas, 1995, p.18.). 

Ao analisar e segmentar um mercado consumidor alguns 

questionamentos carecem de respostas, como: 

• A quem interessa o modelo do veículo? 

• Quem pode estar interessado em receber os benefícios que o 

modelo oferece?  

• Quem é o cliente?  

• Qual é o perfil do cliente potencial?  

• Que tipo de pessoa e de consumidor ele é?  

• Quais são seus hábitos de compra?  

• Qual o seu estilo de vida?  

• Onde estão localizados os clientes?  

A segmentação de mercado é vital em qualquer circunstância, para 
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qualquer tipo de negócio. As informações quanto ao perfil do cliente são necessárias 

para a tomada de decisão. A quantidade e qualidade das informações possibilitam 

traçar estratégias adequadas e eficazes. Conhecendo melhor o cliente, a empresa 

conquistar da melhor forma a sua clientela. 

A pesquisa é usada no processo de segmentação de mercado. 

Sendo possível chegar ao saldo do agrupamento almejado (segmento/alvo). As 

formas ou critérios para a segmentação podem ser divididas das seguintes 

maneiras: 

• Segmentação demográfica estuda estatisticamente as populações 

e usas características como faixa etária, sexo, tamanho médio da família, estado 

civil, números de unidades domiciliares, nacionalidade, religião, raça e genealogia. 

• Segmentação socioeconômica divide o mercado com base nas 

características sociais e econômicas da população como classe social, renda, 

escolaridade, ocupação profissional, etc.  

• Segmentação geográfica divide o mercado com base em critérios 

geográficos, como localização e densidade populacional. 

• Segmentação por benefícios divide o mercado com base nos 

benefícios procurados pelos clientes. 

• Segmentação por grau de utilização divide o mercado com base no 

nível de consumo. 

• Segmentação Psicografia divide o mercado com base no modo 

como as pessoas pensam e levam suas vidas. 

Os critérios de segmentação são estabelecidos de acordo com as 

obrigações da empresa e a estratégia delineada, classificam-se em:  

• Estratégia de segmentação de não diferenciação em que a 

empresa opta por explorar todo o seu mercado potencial, em todas as regiões 

geográficas possíveis, valendo-se de apenas um plano de marketing, único e válido 

paro todo o mercado. 

• Estratégia de segmentação por diferenciação em que a empresa 

reconhece e leva em consideração uma ou algumas diferenças significativas que 

possam existir entre seus segmentos-alvo e optar por tratá-los de forma distinta, 

preparando e executando planos de marketing. 

• Estratégia de concentração em que por uma série de motivos, 

como a proximidade de suas instalações, o significativo potencial, sinergias reais 
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e/ou possíveis, a empresa escolhe um segmento como prioritário, como o mais 

importante e prático, e decide concentrar todos os seus esforços apenas nele, 

fazendo-o com um plano de marketing específico para aquele segmento. 

Podemos incorporar a estratégia de marketing as seguintes 

definições:  

• Penetração de mercado é a presença de uma empresa no mercado, mesmo que 

de maneira pouco representativa. 

• Ocupação de mercado é a presença da empresa no mercado em uma posição 

forte, bastante significativa em termos de concorrência e, portanto, de participação 

de mercado. 

• Quantificação de mercado é o estudo das definições dos objetivos de venda, de 

participação de mercado, das cotas de venda por regiões e/ou vendedores.  

• Potencial de mercado é um número relativo, estático, que define o tamanho relativo 

dos diferentes segmentos geográficos que estão sendo medidos.  

• Potencial de vendas é um número absoluto que reflete quanto determinado setor 

de negócios, por sua tendência histórica e/ou pesquisas de mercado, poderá 

vender.  

Para Porter (1999), o planejamento estratégico de mercado é um 

instrumento de trabalho que permite, através de uma avaliação completa da 

concorrência, do mercado e da empresa, estabelecer objetivos e determinar as 

estratégias para que esses objetivos sejam alcançados. Desenvolver uma estratégia 

é desenvolver uma forma ampla, por meio da qual uma empresa vai concorrer, quais 

devam ser seus objetivos e que políticas serão necessárias para se alcançar esses 

objetivos.  

Porter (1999) sustenta que o objetivo é conquistar a preferência dos 

compradores, satisfazendo suas necessidades e desejos, por meio de um 

posicionamento único e diferenciado, decorrente da avaliação contínua da 

concorrência, dos consumidores e da empresa, de forma a conquistar vantagem 

competitiva sustentável. Portanto, as empresas devem ser orientadas ao mercado, 

para poder se diferenciar das ofertas existentes. 

Como o Sr. José Luiz Gandini é um empresário experiente na 

importação de veículos, fato comprovado por ser o importador nacional oficial da Kia 

Motors, companhia sul-coreana, têm uma visão clara do mercado e sua 

competitividade. A produção vem crescendo a cada ano, como pode ser visto nos 
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comparativos dos anos e meses abaixo: 

 

  

Fig. 3: Índices de produção de veículos no Brasil. Fonte: ANFAVEA. 

 

 

 

 

Fig.4: Comparação do número de veículos fabricados no Brasil. 
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2.2 NEGÓCIOS INTERNACIONAIS 

A indústria automobilística no Brasil vem crescendo a cada ano com 

investimentos significativos, registrando a instalação de novas plantas de carros - 

Renault, MBB, Chrysler, Honda, Toyota, ASIA, - e de motores, além daqueles 

anunciados pelas montadoras já instaladas.  

Além da expectativa de crescimento dos mercados do Brasil e da 

América Latina, estes investimentos vêm sendo atraídos pelas políticas 

implementadas pelo governo, que intervém de forma ativa na sua captação externa, 

tornando o país atraente para as multinacionais. Esta intervenção tem se pautado 

pela definição de vantagens para a atração de novas montadoras, e realização de 

novas expansões pelas montadoras já instaladas a partir de um regime automotivo 

de caráter nitidamente regulatório. As montadoras trabalham com estratégias 

corporativas estabelecidas pelas matrizes, e a criação do regime automotivo 

brasileiro trouxe, com efeito, a possibilidade de se analisar o Cone Sul como um 

ponto estratégico para a realização de investimentos.  

Desde os primeiros anúncios de novos investimentos, estabeleceu-

se uma verdadeira guerra fiscal entre os estados, que tem sido disputada através de 

isenções de impostos, como o ICMS, criação de linhas específicas de financiamento 

à indústria automotiva, doação de terrenos e incrementação da infraestrutura 

estadual e ainda a participação societária dos governos. Esta política tem suscitado 

protestos do governo argentino que sustenta que o MERCOSUL precisa ter regras 

iguais para o investimento externo. 

A importação é o ingresso seguido de internalização de mercadoria 

estrangeira no território aduaneiro. Em termos legais, a mercadoria só é considerada 

importada após sua internalização no país, por meio da etapa de desembaraço 

aduaneiro e do recolhimento dos tributos exigidos em lei. O processo de importação 

pode ser dividido em três fases: administrativa, fiscal e cambial. 

A fase administrativa se refere aos procedimentos e exigências de 

órgãos de governo prévios à efetivação da importação e variam de acordo com o 

tipo de operação e de mercadoria: trata-se do licenciamento das importações. A fase 

fiscal compreende o tratamento aduaneiro, por meio do despacho de importação, 

que é o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados 

pelo importador em relação às mercadorias importadas, aos documentos 
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apresentados e à legislação específica, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro. 

Essa etapa ocorre em recintos próprios, logo após a chegada da mercadoria no 

Brasil, e inclui o recolhimento dos tributos devidos na importação. Após a conclusão 

do desembaraço aduaneiro, a mercadoria é considerada importada e pode ser 

liberada para o mercado interno. 

Já a fase cambial diz respeito à operação de compra de moeda 

estrangeira destinada a efetivação do pagamento das importações (quando há esse 

pagamento) sendo processada por entidade financeira autorizada pelo Banco 

Central do Brasil a operar em câmbio. 

O MERCOSUL é um processo de integração econômica entre 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, iniciado com a assinatura do Tratado de 

Assunção, que tem como objetivo a conformação de um mercado comum com: 

 Livre circulação de bens, serviços, trabalhadores e capital, por meio, entre outros, 

da redução das barreiras tarifárias e não tarifárias e de medidas de efeito 

equivalente; 

 Política comercial uniforme comum em relação a terceiros países/blocos, com a 

adoção de uma tarifa externa comum; 

 Coordenação das políticas macroeconômicas e harmonização das políticas 

alfandegária, tributária, fiscal, cambial, monetária, de investimentos, de comércio 

exterior, de serviços, de transportes, de comunicações, agrícola, industrial, 

trabalhista, entre outras; 

Além desses objetivos gerais, o MERCOSUL desenvolve suas ações 

para os seguintes objetivos específicos: 

 Aumento e diversificação da oferta de bens e serviços com padrões comuns de 

qualidade e seguindo normas internacionais, propiciando economias de escala; 

 Promoção de modo coordenado do desenvolvimento científico e tecnológico; 

 Busca permanente de pautas comuns para o desenvolvimento sustentável dos 

recursos regionais; 

 Aumento da participação dos setores privados no processo de integração. 

Sendo assim, fica viável a importação de veículos pelos tratados de 

livre cooperação. A comercialização de veículos entre os países integrantes do 

MERCOSUL favorece não somente a possibilidade de beneficio da isenção de 

impostos relacionados à importação, mas também a oportunidade de explorar o 

mercado dos demais países componentes do bloco.  
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Contrário ao livre-comércio, o protecionismo são medidas 

econômicas as quais protegem as atividades internas contra a concorrência dos 

outros países.  

Protecionismo é uma doutrina, uma teoria que prega um conjunto de 

medidas a serem tomadas no sentido de favorecer as atividades econômicas 

internas, reduzindo e dificultando ao máximo, a importação de produtos e a 

concorrência estrangeira. Tal teoria é utilizada por praticamente todos os países, em 

maior ou menor grau.  

Alguns exemplos de medidas protecionistas: criação de altas tarifas 

e normas técnicas de qualidade para produtos estrangeiros; subsídios à indústria 

nacional; fixação de quotas. 

Quem fiscaliza esses atos é a OMC (Organização Mundial do 

Comércio), cujo papel é promover a liberalização do comércio internacional. O 

protecionismo é vantajoso, em tese, pelo fato de proteger a economia nacional da 

concorrência externa, garantir a criação de empregos e incentivar o desenvolvimento 

de novas tecnologias. Entretanto, estes artifícios podem, em alguns casos, fazer 

com que o país perca espaço no mercado externo; provocar o atraso tecnológico e a 

acomodação por parte das empresas nacionais, já que essas medidas tendem a 

protegê-las; além de aumentar os preços internos.  

Os programas de investimento abrangem expansão, modernização 

das instalações, preparação de novos produtos e produção de componentes. De 

modo geral, guardam as seguintes características:  

• Meta de forte crescimento das atividades dentro do Mercosul;  

• Planos visando a integração das operações na América Latina, podendo incluir em 

alguns casos o México;  

• Produtos dedicados por fábrica;  

• Alto volume de produção, a exceção das asiáticas;  

• Recebimento para montagem do mesmo componente com facilidades de 

intercâmbio entre os fornecedores das diversas plantas;  

• Base de fornecimento integrada à planta;  

• Fornecedores internacionais, programas globalizados de produção e plataformas 

mundiais;  

• Elevado índice de nacionalização para produção de carros pequenos e compactos;  

• Esforço para fabricação de carros médios com baixos índices de nacionalização, 
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aproveitando-se das tarifas reduzidas de importação; 

2.3 GESTÃO DE PROJETOS 

A Estrutura Analítica de Projetos é a divisão em partes manejáveis 

do trabalho do projeto. A sua estrutura parte da forma geral até a mais específica, 

orientando as entradas que devem ser realizadas durante a vida do projeto, do início 

ao fim. 

Resumindo, com a EAP apresentamos uma forma nítida de 

organizar e representar todo o trabalho contido na Declaração de Escopo aprovada, 

com os requisitos coletados das partes interessadas. A Estrutura Analítica de 

Projetos deve cobrir 100% do escopo do projeto e capturar todos os entregáveis 

necessários. 

Suas principais utilidades são: 

 Delimitar e elicitar  o Escopo do Projeto; 

 Facilitar a Identificação das Fases do projeto; 

 Facilitar a Identificação dos responsáveis; 

 Orientar a identificação e descrição detalhada das Entregas do projeto; 

 Identificar as atividades do projeto; 

 Facilitar a Estimativa de Esforço, Duração e Custo; 

 Facilitar  a Identificação de Riscos. 

Assim, a empresa deve pensar em como procederá, na primeira fase 

do projeto que será a importação dos carros, a segunda fase consiste na 

implantação da fábrica e a terceira, e última, na nacionalização dos produtos. 

Na primeira fase, serão delineadas as formas de comercialização, 

concessionárias, fornecedores de peças, logística, pós venda. 

A segunda fase, os cuidados com a busca do local da fábrica, 

escoamento da produção, insumos, mão de obra especializada, equipamentos de 

base. 

Na derradeira fase, os fornecedores nacionais, desenvolvimentos de 

projetos nacionais de veículos, nacionalização das peças e equipamentos em até 

80% brasileiros. 

A EAP deve levar em conta a cultura nacional, tanto quanto do país 
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de origem da fabrica. Sem fugir das suas origens e princípios que gerem a marca 

mundialmente. 

2.4 ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Segundo Aristóteles, a ética está na práxis, ou seja, em nossas 

condutas. 

A Ética é o conjunto de padrões morais que orientam o 

comportamento no mundo dos negócios. A ética tem reflexos simultaneamente 

individuais e sociais. 

Agir eticamente é construir o próprio caráter em direção à virtude e 

é, também, ao mesmo tempo, construir o bem comum tal como o entendemos em 

nosso meio, em nossa comunidade. 

Conforme ABBAGNAMO (1998), definimos ética e moral: 

Ética, “a ciência da conduta”, refere-se ao estudo dos juízos de 

apreciação da conduta humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem 

e do mal.  

Moral, “o objeto da ética, conduta dirigida ou disciplinada por 

normas”, referindo-se ao conjunto de regras de conduta ou hábitos julgados válidos, 

quer de modo absoluto, quer para grupo ou pessoa determinada. 

A Ética nos Negócios significa a sobrevivência das organizações e o 

passaporte para a Sustentabilidade. 

O comprometimento voluntário e permanente de uma determinada 

empresa em adotar e exercer a Ética nos Negócios, contribuindo para o 

desenvolvimento econômico, simultaneamente com a preservação ambiental e a 

melhora da qualidade de vida de seus colaboradores e familiares, da comunidade 

local e da sociedade como um todo, e assim, a empresa estará avançando na 

direção da sustentabilidade. 

O Código de Ética é a base de sustentabilidade moral e o alicerce 

ético que deve orientar e conduzir a gestão e as ações de empresas socialmente 

responsáveis. 

A companhia ao ingressar no mercado brasileiro deverá tomar 

algumas atitudes quanto a ética e responsabilidade social. Tendo um bom 

relacionamento de compromisso e respeito. 
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Para SOARES (apud BRIGHAM e HOUSTON), a ética empresarial 

pode ser entendida como “a atitude e a conduta de uma empresa em relação a seus 

empregados, clientes, comunidade e investidores.” Para os autores é essencial que 

essa relação considere o respeito a leis e regulamentos quanto à elaboração de 

seus produtos, prestação de serviços, destinação ambiental dos rejeitos das 

atividades produtivas, qualidade, meios, métodos de comercialização, relações com 

investidores e acionistas, entre outros. 

As suas estratégias socioculturais devem focar a educação e 

inovação, contribuindo com a formação de cidadãos bem informados e preparados 

para a vida.  

As suas ações unirão o governo, sociedade civil e a empresa em um 

só. O equilíbrio entre perspectivas econômicas, ambientais e sociais é a base de 

tudo, um dependendo do outro. 

Assim, para LEISINGER, o termo stakeholders refere-se a todos 

envolvidos no ambiente social de uma empresa, com os mais variados interesses. 

Sejam eles, por exemplo, funcionários, clientes, ecologistas, fornecedores, vizinhos, 

fornecedores, concorrentes, sindicatos e associações, representantes e autoridades 

políticas.  

O conceito de responsabilidade social corporativa pressupõe que a 

organização não seja somente um agente econômico, produtor de riqueza e gerador 

de lucros, mas também um agente social, com participação e influência sobre seu 

entorno. 

Os impactos ambientais podem ser amenizados com algumas 

atitudes, como: a redução de vetores energéticos, redução de resíduos e a 

conscientização ambiental em todos os níveis hierárquicos da empresa. 

Desenvolvimento sustentável na empresa: um processo contínuo de 

gestão que busca o equilíbrio entre objetivos econômicos, sociais, ambientais, para 

a geração de riqueza. 

Para MELO NETO (1999), as ações de gestão interna de 

responsabilidade social compreendem os programas de contratação, seleção, 

treinamento e manutenção de pessoal, ou seja, todas aquelas medidas realizadas 

pelas empresas em benefício de seus colaboradores, assim como os demais 

programas voltados para a participação nos resultados e atendimento de 

dependentes. Inclusive, destaca-se que algumas empresas estendem sua rede de 
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ações internas de responsabilidade social, a equipe de empresas contratadas, 

terceirizadas, fornecedores e parcerias. 

Responsabilidade econômica gera riqueza, tendo como base valores 

e práticas universais. 

Responsabilidade social dá respostas às demandas sociais, 

seguindo valores e pautas de comportamento responsáveis.  

Responsabilidade Ambiental respeita e cuida o entorno natural, 

promovendo modelos de desenvolvimento sustentável. 
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3 CONCLUSÃO 

As maiores dificuldades encontradas para fazer esse trabalho foi 

pela sua abrangência e forma de colocação.  

A busca por informações para fazer um trabalho coerente e bem 

embasado, levou a pesquisa em várias fontes e com diversos pontos de vista. 

O mais importante de realizar um trabalho dessa importância é 

observar e aprender com os erros dos outros e achar uma solução que não foi 

pensada por eles. Quem vê por fora, tem a possibilidade de ver diferente e com mais 

calma. 

Os problemas não tem uma única natureza, possuem diversos 

desdobramentos e várias soluções. O importante é aprender. 
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