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1 APRESENTACAO 

Este projeto de conclusao de curso tem como objetivo de desenvolver pratica 

com base no conceito te6rico aprendido durante o curso como tambem pela 

experiencia profissional transmitidas pelos professores, desenvolvendo um plano de 

marketing na criagao de uma industria, nomeada como Reciplast Brasil, e inserida 

no segmento de reciclagem de plasticos, oferecendo os plasticos reciclados dos 

tipos, PP, PS, PEAD e PEBD. 

0 planejamento estrategico compreende o estudo da analise ambiental, o 

prop6sito da Reciplast Brasil, como sua missao, visao, seus valores e princfpios e os 

seus objetivos, alem de suas estrategias e indicadores de controle. 

0 setor da reciclagem esta em constante crescimento, devido a 
responsabilidade dos requisitos ambientais, pois em meados do ano de 2004, as 

empresas, com maior geragao de resfduos foram convocadas a participar do 

Programa de Desperdfcio Zero (principal agao da polftica do Parana de resfduos 

s61idos, que vem sendo executado pela Secretaria Estadual do Meio-Ambiente e 

Recursos Hfdricos- SEMA- juntamente com as prefeituras de cada municipio). Em 

fungao das pequenas, medias e grandes empresas estarem participando deste 

programa, por sua vez elas devem realizar a gestao interna dos resfduos, gerado 

em todos os processos. 

A Reciplast Brasil desenvolve esse projeto com o intuito de atuar no setor de 

plasticos, oferecendo plasticos reciclados dos tipos PP, PS, PEAD e PEBD, produto 

este que apresenta atributos como qualidade superior ao concorrente de mesmo 

segmento, separados por classes e cores, menor custo que a materia virgem para 

as empresas injetoras, alem da responsabilidade com o nieio ambiente de quem 

utiliza o material reciclado. 

Alem da venda dos plasticos reciclados, a Reciplast Brasil ira atuar auxiliando 

as empresas de todos os setores, a realizar a gestao interna dos resfduos plasticos 

gerados e dando um destino final a eles no processo de produgao da Reciplast 

Brasil, sendo assim atuando como fornecedores da Reciplast Brasil. 

0 processo produtivo foi desenvolvido para atender uma parte da demanda 

estimada no Parana, com foco principal nos clientes localizados ate 150km de 
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distancia da Reciplast Brasil. A empresa procura utilizar equipamentos e processes 

adequados para obter a qualidade do produto que esta oferecendo. 
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2 ADMINTRACAO ESTRATEGICA 

A Administragao Estrategica e urn importante instrumento de gestao as 

organizagoes. Constitui uma das mais importantes fungoes administrativas e e 

atraves dela que o gestor e sua equipe estabelecem os parametros que vao 

direcionar a organizagao da empresa, a condugao a lideranga, assim como o 

controle das atividades. 0 objetivo do planejamento e fornecer aos gestores e suas 

equipes uma ferramenta que os municie de informagoes para a tomada de decisao, 

ajudando-os a atuar de forma pr6-ativa, antecipando-se as mudangas que ocorrem 

no mercado em que atuam. 

Em defesa disso PORTER (1989), afirma que uma empresa sem 

planejamento "corre o risco de se transformar em uma folha seca, que se move ao 

capricho dos ventos da concorr€mcia". 

Saber utilizar os instrumentos do planejamento de forma coerente, 

adaptando-se a realidade da empresa e as suas necessidades, pode ser entao uma 

excelente arma competitiva. Para utiliza-la eficazmente, e importante que os 

gestores conhegam bern cada urn dos elementos do planejamento e suas fungoes, 

assim como as mudangas que estao ocorrendo no contexto competitivo, os quais 

estao influenciando na propria pratica do planejamento e langando alguns desafios 

para sua gestao nas empresas. 

No Brasil, apesar de muitas empresas ja estarem utilizando a metodologia da 

administragao estrategica, ainda pairam duvidas sobre o que realmente este vern a 

ser e como deve ser formulado. A maior duvida diz respeito a uma acentuada 

tendencia para a utilizagao dos termos do "planejamento estrategico" e 

"planejamento estrategico a Iongo prazo" como se fossem sinonimos. 

Segundo ANSOFF (1990), somente urn numero reduzido de empresas utiliza 

o verdadeiro Planejamento Estrategico. A grande maioria das organizagoes continua 

empregando as situagoes passadas. 

A diregao engloba os seguintes itens como, ambito de atuagao, macro

poHticas, polfticas funcionais, filosofia de atuagao, macro-estrategia, estrategias 

funcionais, macro-objetivos e objetivos funcionais. 
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3 0 NEGOCIO 

Com a mesma rapidez que o uso do plastico cresce no Brasil, surge a 

necessidade de se criar alternativas para sua destinagao final, principalmente no 

segmento de embalagens. Atualmente, o plastico participa, em media, de 7% a 8% 

da composigao do lixo urbana no Brasil. Em cidades mais industrializadas, como 

Sao Paulo e Rio de Janeiro, a participagao do material entre os resfduos s61idos e 

de 12,1% e 13%, respectivamente. (GEM PRE, 2007). 

De acordo com a PLASTIVIDA (2007), uma das grandes vantagens do 

plastico em relagao a outros materiais e a sua capacidade de reciclagem. Os 

termoplasticos sao as resinas passfveis de reaproveitamento, que se fundem com 

aquecimento e se solidificam com resfriamento. 0 processo, na maioria das vezes, 

ocorre nas pr6prias transformadoras ou em empresas especializadas, que reutilizam 

sabras e pegas nao-conformes, na chamada reciclagem primaria. Em outros casas, 

sao utilizados resfduos plasticos p6s-consumidos. Este processo de reciclagem 

secundaria necessita, porem, de coleta seletiva e separagao dos diversos tipos de 

plastico. 

A Reciplast Brasil ira atuar no setor de plasticos, oferecendo plasticos 

reciclados dos tipos PP, PS, PEAD e PEBD. 

Ela tera como seus fornecedores, as industrias e empresas de todos os 

setores, localizadas no Parana, que realizam a gestao interna de resfduos s61idos, e 

necessitam dar urn destino final a seus resfduos plasticos, sujos ou nao. 

A Reciplast Brasil estara localizada em Sao Jose dos Pinhais, regiao 

metropolitana de Curitiba, onde existem cerca de 930 industrias de todos os setores 

(PREFEITURA DE SAO JOSE DOS PINHAIS, 2008), essa quantidade de industrias 

e suficiente para atender a necessidade de materia prima para suprir a 

produtividade da Reciplast Brasil. 

No Parana existem cerca de 650 empresas injetoras de plasticos (FIEP, 

2008), onde 295 estao localizadas a 150km de distancia da Reciplast Brasil, que 

serao o grupo de potencial cliente da Reciplast Brasil, e como e apresentado no funil 

da demanda, a quantidade de materia prima reciclada fornecida a essas empresas e 

insuficiente para atender a demanda estimada. 
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A Reciplast Brasil pretendera atender uma parte dessa demanda insuficiente, 

mas como sendo uma empresa nova no mercado, ela apresentara alguns 

diferencias, se destacando assim dos concorrentes, e visando futuramente o 

crescimento da organizagao. 

Os diferencias da Reciplast Brasil serao: 

./ 0 processo da reciclagem englobara as tres etapas principais para se obter o 

plastico reciclado. A reciclagem terciaria (coleta e triagem), reciclagem 

secundaria (moagem e lavagem) e a reciclagem primaria (aglutinador, extrusao e 

granulagao), de modo que este processo venha a garantir a qualidade de forma 

a obter urn produto (plastico reciclado) descontaminado e dividido por classes e 

cores . 

./ 0 processo de fornecimento dos plasticos a serem reciclados, sera diretamente 

com industrias que necessitam dar urn destino a seus resfduos plasticos 

gerados, tornando-se assim urn fornecimento garantido, com menor custo e 

menos burocratico do que comprar a materia prima a ser reciclada direta de 

cooperativas e sucateiros . 

./ Toda agua utilizada no processo de lavagem dos plasticos sera direcionada para 

uma estagao de tratamerito de efluentes (ETE), com sistema de 

reaproveitamento de agua tratada. 
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4 ANALISE AMBIENTAL 

Segundo CERTO & PETER (1993) a analise ambiental e o processo de 

monitoragao do ambiente organizacional para identificar as oportunidades e 

ameagas, tanto presentes como futuras, que possam vir a influenciar a capacidade 

das empresas de atingir suas metas. 

A analise ambiental deve abranger o macroambiente e o ambiente setorial. 

4.1.1 Descrigao do Macroambiente 

Toda organizagao, seja ela privada, governamental ou do chamado terceiro 

setor, consiste em urn sistema aberto em constante interagao com o ambiente. Para 

sobreviver, as organizagoes precisam de insumos (recursos humanos, recursos 

financeiros e materiais), que sao transformados em bens e servigos os quais sao 

alocados no mercado, visando atendimento de determinada necessidade. 0 

atendimento dessa necessidade, produz resultados que retro-alimentam as 

organizagoes (receitas e lucro, no caso da empresa, reconhecimento e efetividade 

social na promogao do bem de consumo, no caso do estado e de entidade do 

terceiro setor). Portanto, a relagao com o meio externo constitui um fator chave da 

propria existencia da organizagao. Por esse motivo, entender de que se compoe 

esse ambiente e como ele se organiza torna-se essencial para a gestao da 

empresa. 

Segundo MINTZBERG (2000) o macroambiente e basicamente composto por 

forgas sociais, economicas, tecnol6gicas e polfticos-legais que afetam o ambiente 

interno da organizagao. 

0 macroambiente e composto por variaveis globais que vao influenciar a 

empresa indiretamente. Por exemplo, alguns indicadores economicos, tais como, 

inflagao, lndice de pregos e taxa cambial vao influenciar a empresa atraves da sua 

agao sobre ambiente da industria agindo sobre o poder de compra do cliente. 

A influencia desses aspectos pode variar de industria para industria, assim, 



7 

apesar do ambiente geral se apresentar da mesma forma para todas as empresas, 

a maneira como suas variaveis irao impactar na gestao podera sofrer mudangas de 

urn setor para o outro. 

Para que a empresa obtenha sucesso, e necessario que possua ferramentas 

e informag6es para prever, mesmo que aproximadamente, o que devera ocorrer no 

seu ambiente e com isso reduzir as futuras incertezas. 

4.1 .2 Analise PEST 

A analise PEST, representa o ponto de partida para a analise das influencias 

ambientais importantes no passado e potenciais mudangas a ocorrer no presente 

com repercuss6es no futuro da organizagao e dos seus concorrentes. A analise 

PEST baseia-se essencialmente nas influencias que os fatores politicos, 

economicos, s6cio-culturais e tecnol6gicos podem trazer (negativa e positivamente) 

para a empresa. 

~ Politico - Legal 

0 ambiente politico consiste em leis, 6rgaos governamentais e grupos de 

pressao que afetam e limitam varias organizag6es e indivfduos de determinada 

sociedade, fornecendo assim, incentivos ou restrig6es para o neg6cio. 

Segundo dados da CEMPRE (2007), a falta de incentivos governamentais a 
atividade de comercio de sucatas e reciclagem tern sido urn obstaculo para urn 

crescimento mais acentuado do setor. 

Para se abrir uma empresa· de reciclagem e preciso tambem se adequar 

algumas leis ambientais, estas leis sao: 

Legislagao e normas ambientais pertinentes a Gestao de Resfduos S61idos; 

Lei 9605/98 - Lei de Crimes Ambientais Resolugao CO NAMA n o 9/93; 

Lei 12.493/99 - Lei do Estado do Parana; 

Lei 9605/98 - Lei de Crimes Ambientais. 

Alguns concorrentes, nao estao adequados a essas leis, o que os deixa a 

empresa ilegal no setor, e nao podendo ser auditadas. Ja a Reciplast Brasil ira se 
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adequar a todas as leis, para que ela esteja apta a receber a materia-prima a ser 

reciclada das industrias, pois ira haver auditorias dentro da Reciplast Brasil para ver 

se os processos estao todos adequados e se estao sendo cumprida todas as leis 

pertinentes a empresa. 

~ Economico 

Segundo Merheg Cachum, presidente da Associagao Brasileira da Industria 

do Plastico, "0 que esperamos para este ano e que o quadro de juros elevados 

apresente reversao significativa, apontando para taxas condizentes com as 

praticadas em palses de primeiro mundo. Sem essa reversao sera realmente 

imposslvel retomar os nlveis de crescimento que o pals tanto necessita. T em de ter 

taxas de juros que permitam ao pals crescer em nlveis anuais da ordem de 5%, 

lembrando que, mesmo assim, ainda estaremos distantes dos patamares 

alcangados pelos palses asiaticos, que conseguem crescimentos da ordem de 9% a 

10% ao ano. Mas seria urn consideravel avango." (ABIPLAST, 2007) 

Segundo a ABREMPLAST (2007), o crescimento das vendas de produtos 

que utilizam embalagens derivadas de plastico reciclado vern crescendo no Brasil, o 

que e urn fator significativamente importante para a Reciplast Brasil, isso mostra que 

a necessidade de se reciclar plasticos cada vez mais. 

~ Social- Cultural 

No ambito social e cultural, a forma como a sociedade se comporta em 

relagao a seus habitos e costumes. 

De acordo com o IBGE, identifica-se que o estado do Parana, possui a 

populagao com urn maior grau de instrugao em relagao a media nacional. Este fato 

leva a crer que, a sociedade possui uma cultura de preservagao do meio-ambiente 

mais disseminada e aplicada, inclusive por parte dos jovens. 

A ABREMPLAST tambem diz que o habito das pessoas consumirem 

produtos que tenham embalagens plasticas recicladas ou reciclaveis esta 

crescendo. 
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lsso pode ser uma grande oportunidade para a Reciplast Brasil, pois com 

pessoas com urn maior grau de instrugao da importancia da reciclagem e 

consumindo cada vez mais produtos que tenham embalagens recicladas ou 

reciclaveis, havera uma necessidade maior por plasticos reciclados. 

~ Tecnol6gica 

0 ambiente tecnol6gico muda rapidamente, por isso a forga tecnol6gica, e 

talvez, a forga mais significativa que molda as decis6es e o destine das empresas, 

pois viabiliza de forma rapida e com alta qualidade o sucesso da produgao da 

empresa e e ela que determinara a proporgao de produtos que a empresa estara 

disposta a produzir, mediante a maquina que utilizar. 

lnserir-se a velocidade dos avangos tecnol6gicos e de suma importancia para 

o born desenvolvimento de urn pais. 0 Brasil tern investido em fundos setoriais para 

pesquisa cientifica e desenvolvimento tecnol6gico - 14 fundos setoriais e mais de 

urn milhao de reais investidos (GOVERNO FEDERAL, 2007). 

Ademais, foi aprovada pelo Congresso Nacional a lei de lnovagao 

T ecnol6gica que prove incentives para pesquisas cientificas e tecnol6gicas em prot 

da inovagao no pais, possibilitando uma interagao entre governo, comunidade 

cientifica e as organizag6es. Com isso o governo tern mostrado a sociedade e a 

economia uma politica especial para Ciencia, Tecnologia e lnovagao. 

T odos esses incentives do governo auxiliam as organizag6es a investirem 

cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento, colocando o Brasil na criagao de 

novas patentes e transformando o pais em urn pais mais desenvolvido, melhorando 

a qualidade de vida da populagao. 

Com novas tecnologias e o desenvolvimento de novas maquinas avangadas, 

com baixos custos e maior produtividade, levam a Reciplast Brasil a pensar em 

novos investimentos e urn atendimento maior de mercado, do que e hoje, e tambem 

por haver uma deficiencia na demanda nao atendida no Parana. 
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4.1 .3 Descri<;ao do Ambiente Setorial 

De acordo com pesquisas realizadas, verificou-se que o setor de reciclagem 

de plasticos esta em crescimento no Brasil, evoluindo em 45,09% entre os anos de 

1996 a 2005. Mesmo assim, apesar da crescente industria de reciclagem de 

plastico, o potencial de lixo domestico ainda e pouco aproveitado no estado do 

Parana como tambem em todo o Brasil. Vale observar que a industria de reciclagem 

no setor plastico de Santa Catarina, foi a que mais cresceu. No perfodo, o volume 

reprocessando no estado cresceu 166,4% ao ano, atingindo 16,9 mil toneladas em 

2005. lsso equivale a 3, 7% do total transform ado pelo setor de industria plastica em 

Santa Catarina. Os dados fazem parte de estudos elaborados pela empresa de 

consultoria MaxiQuim, Porto Alegre/RS, para o Simpesc. Contudo, esse crescimento 

reflete mais o reaproveitamento de resfduos gerados em processos industriais do 

que a reciclagem de lixo domestico, como embalagens e garrafas, o chamado 

plastico "p6s-consumo". Este segmento cresce de maneira menos acelerada, devido 

a problemas como necessidade de escala de produgao, falta de linhas de 

financiamento e aus€mcia de legislagao que estimule a atividade. 

As oito empresas catarinenses de reciclagem de plastico tern 383 

empregados, sem considerar o pessoal que trabalha na coleta de lixo, atividade que 

geralmente e informal. 0 valor da produgao atingiu R$ 42,49 milh6es em 2005, com 

crescimento medio de 152,6% ao ano nos ultimos 5 anos, ja descontando a inflagao. 

As empresas de transforma<;ao de plasticos estao cada vez mais 

preocupadas em recuperar o material que antes era perdido, devido ao alto custo da 

resina virgem, diz Nelson Pradella, proprietario da empresa Recicle-Ville de 

Joinville/SC. "lsso e fundamental para que elas sejam competitivas, pois vendendo 

os resfduos do processo industrial como sucata, as empresas obtem menos de 20% 

do valor da resina virgem". Cobrando 30% do prego da resina virgem, a Recicle-Ville 

devolve para a industria seus resfduos em condig6es de serem utilizados 

normalmente no processo produtivo" explica. 

A empresa de Joinville foi uma das empresas que ajudou a elevar os Indices 

dessa industria no estado. Ate agora ela estava trabalhando apenas com materia

prima gerada nos processos industriais, mas isso esta mudando. 
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A contaminagao do plastico pelo lixo organico e justamente urn dos principais 

problemas para o crescimento da industria da reciclagem do lixo domestico. A 

simples separagao do lixo organico de seco ja traria urn impulso importante para o 

setor, diz Ana Flores, diretora do departamento de meio ambiente e 

desenvolvimento sustentado da Fiesp, e autora do livro "0 dinheiro esta no lixo -

Reciplast essa ideia". "Deveriam ser criados mecanismos de estfmulo para 

reciclagem. Na Holanda, por exemplo, uma Coca-Cola custa U$ 2,20. Devolvendo a 

garrafa acontece o reembolso de U$ 1 ,00. 

Em sfntese, o crescimento da industria de transformagao de plasticos no 

pals, os altos pregos da resina (materia prima) e o baixo aproveitamento do material 

p6s-consumo, representam oportunidades para a industria de reciclagem de 

plasticos, tendo condigao essencial a qualidade da resina assim obtida. 

4.1 .4 Analise Setorial 

A maioria das empresas muito bern sucedidas a Iongo prazo efetivamente 

adquirem, desenvolvem e administram recursos e capacidades que geram 

vantagem competitiva. As empresas bern sucedidas tambem aprenderam como 

desenvolver e gerenciar relag6es com urn leque amplo de organizagoes, grupos e 

pessoas que tern interesse em suas companhias. 

JEFFREY HARRISON afirma: "Essa clientela importante e chamada de 

publico interessado steakholder". Os publicos interessados sao grupos ou indivfduos 

que podem afetar ou ser significativamente afetados pelas atividades de uma 

organizagao. Eles tern (ou acreditam ter) urn direito legftimo sobre algum aspecto da 

companhia ou suas atividades porque estao envolvidos com a empresa ou sao 

influenciados por ela. Assim como os publicos interessados tern interesse na 

organizagao, a organizagao depende de seus publicos interessados para sobreviver 

e prosperar". 

Em meados dos anos 80, comegou a surgir uma abordagem do publico 

interessado para administragao estrategica. Ela foi desenvolvida como uma resposta 

direta as preocupagoes dos gerentes, que estavam sendo fustigados com nfveis 

crescentes de complexidade e mudangas no ambiente externo. Os modelos de 
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estrategia existentes nao eram muito uteis para os gerentes que estavam tentando 

criar novas oportunidades durante urn perfodo de mudangas tao radicais. 

A palavra inglesa para publico interessado "steakholders", foi urn jogo 

deliberado com a palavra "stockholder" (acionista). lsso se deve porque no passado 

havia a ideia de que os acionistas eram as unicas partes importantes da corporagao. 

A teoria do PI contradisse essa ideia ao expandir a responsabilidade da companhia 

para grupos ou indivfduos que afetam ou sao significativamente afetados pelas 

atividades da empresa, incluindo os acionistas. 

A empresa detem publicos interessados internos, como os colaboradores, 

que sao considerados como parte da organizagao interna. Alem disso, a empresa 

tern interagoes freqOentes como os publicos interessados no chamado ambiente 

operacional, ou de trabalho. Tanto a empresa como os publicos interessados em 

seu ambiente operacional sao influenciados por outros fatores, como sociedade, 

tecnologia, economia e o ambiente jurfdico. 

A Reciplast Brasil percebe como "steakholders" principais: Clientes, 

Colaboradores, Concorrentes, Fornecedores e Governo, pois serao eles os 

principais responsaveis pelo funcionamento da empresa, assim como serao fatores 

chaves para a projegao da empresa, serao eles que determinarao se a empresa 

conseguira atingir suas metas de venda, produgao e pagamentos referente a 

tributagoes e impastos solicitados pelo governo. 

~ Clientes: Os clientes serao urn dos responsaveis pelo funcionamento 

da empresa. Serao os principais clientes as empresas injetoras de plasticos, 

que utilizam a materia-prima reciclada como materia prima para seus 

produtos. Sera adotada a estrategia de ouvir o cliente, fazendo que assim ele 

possa ser urn parceiro da empresa e esteja dentro do processo interno da 

mesma, ate mesmo porque os clientes tambem podem ser nossos 

fornecedores, pelo tipo de materia-prima a ser usada, e que tambem sera 

descartada pela empresa (cliente), na forma de lixo ou sabras, e que a 

Reciplast Brasil pode tornar a comprar novamente e fazer a reciclagem. 

~ Fornecedores: A Reciplast Brasil sera parceira de seus fornecedores, e 
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tambem auxiliara no gerenciamento do lixo plastico que a empresa tende a 

descartar. 

~ Governo: As organiza<;6es e o governo compartilham diversos 

objetivos comuns, entre os quais a cria<;ao de urn ambiente favoravel para o 

comercio internacional, condi<;6es estaveis de mercado, uma economia 

saudavel e incentivos pela contribui<;ao como meio ambiente. 

No caso da Reciplast Brasil, o governo exercera um papel muito 

importante, pois ajustara valores de tributa<;6es de impostos, baseados em 

leis ja em discussao pelo congresso, que facilitarao a isen<;ao ou ajustes de 

tributa<;ao de impostos, visto que o produto do qual se tala sao os plasticos, 

material que sera recolhido, reciclado e reaproveitado na transforma<;ao de 

outros produtos, visando assim a qualidade do meio ambiente. 

~ Concorrentes: Mesmo com os concorrentes no mercado, verificou-se 

atraves de pesquisas que a demanda no Parana e insuficiente, o que da a 

oportunidade para entrada de novas empresas do mesmo setor. 

Alem disso a Reciplast Brasil ira praticar servi<;os diferenciados de 

seus concorrentes. 

~ Colaboradores: Os colaboradores serao de suma importancia para a 

Reciplast Brasil, pois serao eles que auxiliaram no desenvolvimento da 

organiza<;ao e a sua fixa<;ao no setor. A Reciplast Brasil proporcionara um 

ambiente agradavel de trabalho e tentara manter seus colaboradores sempre 

motivados e satisfeitos com a organiza<;ao. 

4.1 .5 Analise das For<;as de Porter 

0 setor de reciclagem de plasticos e caracterizado por empresas de pequeno 

e medio porte, onde o foco principal sao as empresas injetoras de plasticos, que irao 

utilizar essa materia-prima reciclada no seu produto. 

A busca de diferencia<;ao, em urn ambiente de rivalidade e de competi<;ao 
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ente as empresas pode ser considerado positivo, ao passo que cria condigoes que 

favorecem o aparecimento de novidades, representam vantagem competitiva e sao 

relevantes para o mercado. 

De acordo com PORTER (2000), a atratividade de uma industria e 

fundamental para determinar a rentabilidade da empresa. A estrategia competitiva 

deve surgir de uma compreensao sofisticada das regras da concorrencia que 

determinam a atratividade de uma industria, seja ela domestica ou internacional, 

produza urn produto ou urn servigo. As regras estao englobadas em cinco forgas 

competitivas: a entrada de novos concorrentes, a ameaga de substitutos, o poder de 

negociagao dos compradores, o poder de negociagao dos fornecedores e a 

rivalidade entre os concorrentes. 

MODELO DAS FORQAS DE PORTER 

Poder de 
barganha dos 
clientes 

Amea-;a de 
novos 
entrantes 

Novas 
produtos 
substitutos 

4.1.6 Rivalidade entre concorrentes 

Poderde 
barganha dos 
fornecedores 

A analise da concorrencia permite uma visao mais profunda do mercado em 

potencial, possibilitando a empresa tomar posse de uma fatia do mercado dos 

concorrentes. 

A rivalidade identificada no setor de reciclagem de plasticos e mediana. 

Porem ha uma grande quantidade de concorrentes, mas que nao e suficiente pra 

atender toda a demanda de mercado. 0 mercado possui urn grande potencial de 
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crescimento, ainda mais com a demanda menor que a oferta e com as industrias de 

todos os setores (fornecedoras da Reciplast Brasil) tendo que gerenciar seus 

resfduos e nao podendo mais jogar diretamente nos lixoes. 

Esta possibilidade de entrada e visfvel, a partir do momenta em que se 

identifica a existencia de uma padronizagao no atendimento aos clientes, o qual ja e 

existents. Nao sao apenas nichos que estao a disposigao para serem explorados, 

ha tambem clientes insatisfeitos com os produtos ja existentes, a espera de 

inovagoes e produtos cada vez mais de qualidade e que a atenda a sua exigencia. 

4.1. 7 Ameaga de novos entrantes 

A empresa entrara no mercado com um produto diferenciado no aspecto 

qualidade, descontaminagao e sem haver a misturas de plasticos na hora do 

processo, porem a partir do momenta que outras empresas do mesmo ramo, ja 

existentes, se derem conta de que os clientes estao cada vez mais exigentes, elas 

irao adequar seus produtos as exigencias dos clientes. 

0 setor de reciclagem de plasticos apresenta um nfvel mediano no que diz 

respeito a "ameaga de novos entrantes", devido ao alto valor a ser investido 

inicialmente no neg6cio. Outra barreira a entrada e a grande experiencia de quem ja 

atua no mercado ha mais tempo, o que lhes atribui uma ampla rede de contatos 

para que assim consigam a quantidade de materia prima suficiente a ser reciclada 

para atender a sua demanda. 

Porem pode haver a entrada de novos concorrentes, oferecendo o mesmo 

produto com a mesma qualidade e o mesmo servigo da Reciplast Brasil. 

4.1.8 Novos produtos substitutos 

0 setor de reciclagem de plasticos nao apresenta grande ameaga de 

produtos substitutos, pois ainda nao ha registros de produtos que possam satisfazer 

o mercado com custos menores. 

A grande ameaga pode ser a queda do d61ar e o prego do petr61eo, pois o 

plastico virgem e cotado em d61ar, e sua principal composigao eo petr61eo. Sendo 
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assim, com o d61ar mais baixo, as empresas irao optar pela materia virgem, com o 

d61ar em alta, o prec;o da materia virgem aumenta, dando espac;o para a materia 

reciclada, que nao sofrera alterac;oes no prec;o, reduzindo assim o custo final do 

produto da empresa ( cliente). 

4.1.9 Poder de barganha dos compradores 

No segmento no qual a empresa esta inserida, o poder de barganha dos 

compradores e considerado baixo, pois a demanda do plastico reciclado e maior que 

a oferta, por isso os clientes vao procurar o material de melhor qualidade, que 

muitas vezes as empresas concorrentes nao se preocupam. A Reciplast Brasil em 

contra partida, ira ter em seus objetivos, a qualidade do seu produto e a parceria 

entre seus fornecedores e clientes. Os concorrentes nao estao dando importancia a 
qualidade, eo servic;o devido a grande procura pelo material reciclado. 

4.1 .1 0 Poder de barganha dos fornecedores 

0 poder de barganha dos fornecedores sera baixo, pois a Reciplast Brasil ira 

comprar a materia prima a ser reciclada de industrias que tern um gerenciamento de 

resfduos, onde elas terao de dar urn destino final ao seu lixo. Atraves de contrato 

pre-estabelecido, a Reciplast Brasil ira auxiliar as empresas nesse gerenciamento, 

dando palestra a seus colaboradores sobre a importancia de se fazer a reciclagem e 

qual o impacto causado ao meio ambiente. 

· 4.1.11 Oportunidades e Ameac;as 

Analisar oportunidades e ameac;as e importante para qualquer organizac;ao, 

pois traz a empresa condic;oes de construir seus cenarios com base no que se pode 

ver com relac;ao ao macroambiente e seu ambiente setorial. Para a Reciplast Brasil 

podem-se considerar ameac;as e oportunidades as citadas no quadro 1 . 
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QUADRO 1 - OPORTUNIDADES E AMEACAS 

OPORTUNIDADES AMEAQAS 

Incentives fiscais do governo a empresas que Surgimento de novas leis ambientais, mais 

colaboram com o meio ambiente. rfgidas, gerando novas tributos para a empresa e 

novas adequagoes. 

Pessoas consumindo cada vez mais produtos 

que ten ham embalagens recicladas au 

reciclaveis. Entrada de novas concorrentes, oferecendo o 

Crescimento da economia, aumento do PIB e mesmo produto com a mesma qualidade e o 

controle da inflagao que favorecem e estimulam mesmo servigo da Reciplast Brasil. 

novas investimentos. 

Demanda insuficiente no Parana de plasticos 

reciclados. Baixa taxa cambial, onde as empresas (clientes} 

lndustrias de todos as setores tendo que ter urn optam pela materia plastica virgem, pais esta e 

gerenciamento de destino dos seus resfduos cotada em d61ar. 

gerados. 
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5 CENARIO 

0 cenario atual mostrou-se bastante positivo para o neg6cio. No entanto para 

que a tomada de decis6es se de de forma mais segura, faz-se necessaria a 
avaliac;ao dos impactos que variac;6es nessas condic;6es podem gerar na 

organizac;ao. Para que tais impactos sejam minimizados, a construc;ao de cenarios 

estrategicos alternativos auxilia a organizac;ao. 

Segundo CAVALCANTI (2001) os cenarios sao hist6rias previamente 

construfdas sabre o que podera acontecer no futuro. Sua construc;ao deve ser 

planejada nao com o intuito de prever o futuro, mas sim como uma busca de 

recursos diferentes para que se possa, de alguma forma, tentar manipular esse 

futuro em proveito da organizac;ao. 

5.1 .1 Cenario Otimista 

Urn incentivo fiscal, Proposta de Emenda a Constituic;ao, de autoria do 

deputado petista Luciano Zica (SP), e a isenc;ao sabre OS produtos reciclados que 

determina a reduc;ao do Impasto sabre Produtos lndustrializados (IPJ) proporcional a 
porcentagem de reciclados utilizados. 

A tendencia de se usar materiais reciclados, e de se fazer a reciclagem no 

mercado global esta se expandindo dentro e fora do pais, possibilitando ate num 

futuro proximo a exportac;ao do plastico reciclado. 

A grande preocupac;ao com o meio ambiente e com o destino do lixo, 

tambem e urn grande fator para impulsionar o aumento de produtos, feitos a partir 

do plastico reciclado. 

0 crescimento do PIB, novas investimentos por parte do governo podem ser 

esperados, e ha urn avanc;o no desenvolvimento da industria com maior velocidade. 

A camara analisa o projeto de lei 6375/05, do deputado Carlos Nader (PL

RJ), que isenta as maquinas e equipamentos utilizados por industrias de reciclagem 

de lixo do impasto sabre produtos industrializados. 0 objetivo da proposta, segundo 

Nader, e incentivar o aumento da reciclagem no Brasil e diminuir o acumulo de lixo 
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nas grandes cidades. No Brasil, menos de 5% do lixo urbano produzido e reciclado. 

Para Nader, esse valor e muito baixo, se comparado a quantidade de material 

reciclado por outros pafses. (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2007). 

Segundo Jose Ricardo Roriz Coelho, presidente do Sindicato da Industria de 

Resinas Plasticas espera-se urn crescimento maior de 3,5% do PIB brasileiro para o 

ano, o que vai levar a urn crescimento de 6% a 1 0% na demanda por resinas. Alem 

disso, o prego do petr61eo subiu muito no ano passado e, por conta disso, as 

empresas petroliferas aumentaram seus investimentos em explorac;ao e produgao. 

(SIRESP) 

Esta visao otimista privilegia a organizac;ao, pois desenvolve a percepgao do 

futuro e conseqOentemente, das novas oportunidades. 

5.1.2 Cenario Pessimista 

Quando o ambiente nao esta favoravel a atuac;ao da empresa, a mesma deve 

se preparar para que fatores que venham afetar sua produtividade nao tenham 

impacto em seus rendimentos, podendo ate transformar o que parece uma 

franqueza em urn desafio a ser cumprido. 

Mudangas na polftica e nas leis prejudicam a empresa fazendo com que ela 

tenha que se enquadrar rapidamente nas normas e medidas exigidas, tendo assim 

investimentos altos e nao projetados anteriormente pela area financeira. 

Com a aprovac;ao da lei que estabelece alfquota zero na cobranc;a de IPI para 

artefatos de plastico, o fndice de reciclagem de plastico aumenta, reduzindo 

informalidade dos recicladores e aumentando a oferta da materia prima. 

Crescimento da concorrencia nesse setor, devindo a grande demanda de 

plastico a ser reciclado, fazendo com que a oferta do plastico reciclado fique maior 

que a demanda. 

Alem disso, as industrias podem comec;ar a fazer sua propria reciclagem, ou 

seja, uma reciclagem interna, nao necessitando de terceiros para faze-la. 

Com esta visao pessimista a empresa arma estrategias de defesa para 

garantir reac;ao aos imprevistos que possam ocorrer. 
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6 VIABILIDADE DO NEGOCIO MEDIANTE CARACTERiSTICAS DO AMBIENTE 

Atraves dos dados analisados no planejamento estrategico, verificou-se que o 

setor de reciclagem de plasticos esta em crescimento e que a uma oportunidade a 

ser explorada pela Reciplast Brasil nesse meio, ainda mais que a demanda na 

regiao sui, onde a Reciplast Brasil esta instalada, nao esta sendo atendida. 

7 PROPOSITO DA EMPRESA 

Todas as organizag6es, tanto as com fins lucrativos como aquelas sem fins 

lucrativos, existem por uma razao. 

A Reciplast Brasil tern como prop6sito a reciclagem de plasticos, dando uma 

solugao para os resfduos plasticos gerados em outras empresas, contribuindo para 

o meio ambiente e oferecendo aos seus clientes urn plastico reciclado da mais alta 

qualidade, com urn born atendimento e satisfagao para os seus clientes. Tambem 

pretende fornecer o retorno esperado aos seus s6cios, bern como o crescimento de 

desenvolvimento de sua organizagao. 

7.1 MISSAO 

"A missao consiste na razao de ser da empresa e determina onde a empresa 

quer chegar. Neste ponto procura-se determinar qual o neg6cio da empresa, porque 

eta existe. Ou ainda em que tipo de atividades a empresa devera concentrar-se no 

futuro" (OLIVEIRA, 1997 p. 288). 

A Missao da Reciplast Brasil e: 

"Atender as necessidades de seus clientes atraves de polfmeros de alta 

qualidade e preservando o meio ambiente." 
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Disponibilizar ao mercado plasticos separados por tipos, cores e densidades, 

atraves de urn processo produtivo envolvendo urn sistema de lavagem, onde sera 

garantida a completa descontaminagao e qualidade do produto final, utilizando uma 

ETE, que fara o tratamento da agua do processo gerando assim uma solugao 

ambiental. 

7.2 VISAO 

"A visao pode ser considerada como os limites que os principais responsaveis 

pela empresa conseguem enxergar dentro de urn perfodo de tempo mais Iongo e 

uma abordagem mais ampla" (OLIVEIRA, 1997 p.290). 

A Visao da Reciplast Brasil e: 

"Ser reconhecida nos pr6ximos anos como uma empresa lfder e inovadora, 

investindo no crescimento da organizagao e em novas tecnologias e sendo 

referenda na preservagao do meio ambiente." 

lnvestimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos processes e dando 

destino ecologicamente correto {pelo sistema de reciclagem) aos resfduos plasticos 

industriais e urbanos atendendo as normas ambientais vigentes. 

7.3 VALORES E PRINCfPIOS 

De acordo com COSTA (2002, p. 39), os princfpios e valores "sao os pilares 

que sustentam a estrutura organizacional. Os princfpios sao aqueles pontos e 

t6picos que a organizagao nao esta disposta a mudar, acontega o que acontecer. 

Declaram quais sao as crengas basicas da organizagao. Ja os valores sao 

caracterfsticas, virtudes, qualidades da organizagao que podem ser avaliados como 

se estivessem em uma escala, com graduagao entre valores extremos". 

Os Valores e Princfpios da Reciplast Brasil sao: 
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~ Consciencia Ambiental - A Reciplast Brasil tern como consciencia ambiental o 

cumprimento das leis exigidas para ela, respeitando o ambiente ffsico e 

social. 

~ Qualidade dos produtos - Para tornar-se uma empresa competitiva e 

necessaria ter urn diferencial em relac;ao ao seu concorrente, para isso a 

Reciplast Brasil tern como urn dos seus valores a qualidade de seus produtos 

reciclados desde a sua produc;ao ate a entrega final ao cliente. 

~ Compromisso com o cliente - A Reciplast Brasil desenvolvera suas atividades 

voltadas para atender as necessidades de seus clientes, firmando assim urn 

compromisso com os mesmo para servi-lo com urn atendimento diferenciado. 

~ Respeito, integridade e honestidade - 0 respeito a integridade e a 

honestidade sao valores que a Reciplast Brasil tern em toda a sua 

organizac;ao. Esses valores serao implementados junto aos seus 

colaboradores internos para que os mesmo sintam-se valorizados, motivados 

e consequentemente tratem todos os colaboradores externos com a mesma 

eficiencia e dedicac;ao. 

Lucratividade - Para gerar condic;oes de crescimento continuo, a Reciplast 

Brasil opera com lucratividade para assegurar a estabilidade da organizac;ao. 



23 

8 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS 

"Urn objetivo organizacional e uma meta para qual a organizagao direciona 

esforgos". (CERTO, 1993 p.81) 

Os objetivos refletem a missao organizacional e sao importantes porque os 

administradores podem usa-los como auxflio na tomada de decisao e como guias 

para aumentar a eficiencia da organizagao e conduzir avaliagao de desempenho. 

Eles sao projeg6es de situag6es futuras desejadas. Entretanto para serem 

consideradas objetivas, tais projeg6es nao podem ser muito vagas e nem muito 

distantes e precisam ganhar uma data ate a qual devem acontecer. 

Segundo Bruno Fernandes (2004, p.174), para formular bons objetivos, o 

gestor precisa ter em mente algumas caracterfsticas para quantificar e definir os 

objetivos da organizagao. Deve verificar sobre seus "stakeholders", comunicar 

claramente os objetivos, alinhar objetivos a missao e os valores da empresa, 

detalhar os objetivos em diversos nfveis, saber desafiar as pessoas sem desanima

las e manter a flexibilidade. 

De acordo com CERTO (1993 p. 17) "a estrategia e definida como um curso 

de agao com vistas a garantir que a organizagao alcance seus objetivos". 

A seguir, serao apresentados cinco objetivos da Reciplast Brasil e 3 

estrategias para cada objetivo, garantindo assim o cumprimento desses objetivos. 

Os objetivos da Reciplast Brasil sao: 

Objetivo 1 - Garantir a qualidade de seus produtos reciclados (polfmeros), 

oferecendo um produto descontaminado, ausente de impurezas e separados por 

classes e cores. 

Para atingir este objetivo, serao usadas as seguintes estrategias: 

~ Estrategia 1 - Sera realizada uma selegao minuciosa por tipos, cores e 

densidades de plasticos, sendo esta etapa considerada a mais importante do 

processo, pois e atraves dela que se garante a qualidade do produto final, 

mantendo as caracterfsticas originais do plastico reciclado, sem modificagao 

em sua estrutura molecular. 
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~ Estrategia 2 - Realizar urn plano de manutengao adequada para as maquinas 

e equipamentos para nao haver desvios do padrao de qualidade do processo. 

~ Estrategia 3 - lmplantagao de indicadores de qualidade tais como, filosotia 

5'8, diagrama de paretto, diagrama de causa e efeito e o ciclo PDCA para 

garantir o acompanhamento das ag6es. 

Objetivo 2 - Atender com rapidez os clientes e fornecedores garantindo o 

cumprimento dos compromissos, atraves de urn estoque de seguranga. 

Para atingir este objetivo, serao usadas as seguintes estrategias: 

~ Estrategia 1 - Manter urn estoque de seguranga prevendo a entrada de novas 

clientes e tambem da sazonalidade do mercado. 

~ Estrategia 2 - Manter em dia as condig6es de funcionamento do transporte, 

para nao comprometer a logfstica de recebimento e entrega. 

~ Estrategia 3 - Realizar urn p6s-venda junto aos clientes e fornecedores, para 

medir o nfvel de satisfagao em relagao aos servigos prestados. 

Objetivo 3 - Posicionar-se entre as tres primeiras empresas recicladoras de Plasticos 

do Parana. 

Para atingir este objetivo, serao usadas as seguintes estrategias: 

~ Estrategia 1 - Fidelizar os clientes atraves de visitas constantes, p6s-venda, 

pesquisa de satisfagao de clientes para que atraves dos resultados, melhore 

cada vez mais. 

~ Estrategia 2 - Procurar atender as necessidades exigidas pelos clientes 

levando em conta os prazos estipulados pelos mesmos. 

~ Estrategia 3 - Realizar parcerias com os clientes atraves de contratos pre

estabelecidos, pois os resfduos que serao descartados nas empresas desses 

clientes poderao voltar para a Reciplast Brasil para serem reciclados 

novamente. 

Objetivo 4 - Pesquisar e desenvolver novas tecnicas de produgao e nova tecnologia, 

de forma a produzir mais e atender principalmente a grande parte da demanda nao 

atingida na regiao Sui. 

Para atingir este objetivo, serao usadas as seguintes estrategias: 
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~ Estrategia 1 - Monitorar novas tecnologias desenvolvidas para o setor e 

procurar traze-las para dentro da organizagao. 

~ Estrategia 2 - Novos investimentos para pesquisa e desenvolvimento visando 

na area de produgao. 

~ Estrategia 3 - Promover treinamentos para que os colaboradores sugiram 

novas ideias que auxiliem a Reciplast Brasil na sua area de produgao, e caso 

a ideia seja bern recebida e seja colocada em pratica, sera dado a este 

colaborador urn premia em dinheiro, a ser estipulado pela diretoria. 

Objetivo 5 - Desenvolver diferenciais em relagao a concorrencia quanta ao 

atendimento e conquistar reconhecimento pela responsabilidade social. 

Para atingir este objetivo, serao usadas as seguintes estrategias: 

~ Estrategia 1 - Vendas em lotes menores com prazo de pagamento 

diferenciados. 

~ Estrategia 2 - Atendimento diferenciado, com vendedores treinados e 

capacitados para o melhor atendimento ao cliente. 

~ Estrategia 3 - Trabalhar com a sociedade, desenvolvendo nao apenas os 

colaboradores da empresa como tambem dar oportunidades para a 

comunidade. 

9 INDICADORES DE DESEMPENHO GLOBAL 

A empresa necessita obter urn desempenho, para tanto e necessaria definir 

os indicadores de desempenho global. A definigao desses indicadores permitira a 

empresa examinar se objetivos e estrategias estao tendo os resultados esperados. 

Segundo CERTO (1993, p.352), "nenhum indicador tern significado por si 

proprio ( ... ) a comparagao dos indicadores e crftica para se usar esta ferramenta de 

forma efetiva. Os indicadores podem ser comparados atraves do tempo para a 

mesma empresa ou comparados com empresas similares atraves de uma 

determinada media." 

A Reciplast Brasil tern como objetivo a melhoria contfnua em seus processos. 

Para isso, sera adotado urn modelo de gestao que estara focado na medigao, 
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informac;ao e analise dos resultados. 

Para THACHIZAWA (2000, p.163), "a medigao e uma decorrencia da 

estrategia, abrangendo os principais processos, areas envolvidas, bern como seus 

resultados". Assim, as informac;6es necessarias para a medic;ao, avaliagao e 

melhoria do desempenho incluem, entre outras, as relacionadas com o cliente, 

desempenho de produtos, as operac;6es, o mercado, os fornecedores, os 

colaboradores e os aspectos de custo e financeiro. 

Na Reciplast Brasil cada area tera urn indicador especifico conforme quadro 3 

e a integrac;ao desses indicadores avalia a empresa sob o aspecto de gestao geral 

do neg6cio. Os indicadores permitem avaliar e mensurar os objetivos pre

estabelecidos podendo identificar se estes foram atingidos ou nao e assim 

direcionar possiveis ag6es estrategicas para melhoria ou para novos objetivos de 

crescimento. 

QUADRO 2- INDICADORES DE DESEMPENHO GLOBAL 

Obietivos lndicadores 
Garantir a qualidade de seus produtos Frequencia das deficiencias I Oportunidades para 
reciclados (polimeros), oferecendo um produto deficiencias 
descontaminado, ausente de impurezas e 
separados por classes e cores. 
Atender com rapidez os clientes e fornecedores Feedback dos clientes e fornecedores. 
garantindo o cumprimento dos compromissos, fndice de reclamagoes dos clientes. 
atraves de um estoque de seguranca. 
Posicionar-se entre as tres primeiras empresas Quantidade vendidas e clientes atendidos em relagfw 
recicladoras de Plasticos do Parana. as tres primeiras empresas recicladoras do Parana. 

Pesquisar e desenvolver novas tecnicas de lndice de investimentos em P&D. 
produgao e nova tecnologia, de forma a 
produzir mais e atender principalmente a 
grande parte da demanda nao atingida na 
regiao Sui. 
Desemvolver diferenciais em relagao a lndice de fidelidade dos clientes 
concorrencia quanta ao atendimento e 
conquistar reconhecimento pel a 
resp_onsabilidade social. 

10 PLANO DE MARKETING 

De acordo com KOTLER (1996), marketing significa trabalhar com mercados, 

os quais, por sua vez, significam a tentativa de realizar trocas em potencial com 

objetivo de satisfazer as necessidades e aos desejos humanos. 
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10.1 DIMENSIONAMENTO DO MERCADO 

A industria da reciclagem de plasticos no Brasil e formada por cerca de 490 

empresas recicladoras, 80% delas concentradas na regiao sudeste. 

0 consumo de materia-prima virgem segundo dados do SIMPEP no Parana e 

de 350.000 ton/ano. De acordo com pesquisas realizadas em empresas de injegao 

de plastico, a proporgao de utilizagao de materia prima reciclada, esta em torno de 

30 a 50 %,depende o material a ser injetado. No dimensionamento de quanto a 
industria precisa de materia prima reciclada, sera utilizado a menor proporgao que 

sera de 30 %, conforme pode-se analisar, na figura 3, funil da demanda, Porem a 
intengao de mercado inicial sera de 718 ton/ano. 

10.2 MERCADO CONSUMIDOR 

De acordo com ARMSTRONG E KOTLER (2003), mercado e o grupo de 

compradores reais e potenciais de um produto. 0 mercado consumidor da Reciplast 

Brasil sera 650 empresas injetoras de plastico no estado do Parana, onde 295 estao 

localizadas num raio de 150km da Reciplast Brasil segundo dados da FIEP(2006). 

Total de Plasticos Reciclados por Regioes do Brasil 

Na tabela 1 segue o total de plastico reciclado por regiao do Brasil, divididos 

·em resfduos plasticos: 50,7% resfduo p6s-consumo e 49,3% resfduo industrial. 



----------------------------------------

FUNIL DE DEMANDA DA RECIPLAST 

Quantidade de T onelada ano total de Resinas 

Plasticas Virgens Vendidas no Parana: 350.000 

ton/ano 

Porcentagem Utilizada de Materia prima 

reciclada utilizada pela Industria - 30% 1 05.000 

ton/ ano 

Mercado inicial de 

718 ton/ano 

OUADRO 3 - TOTAL DE PLASTICOS RECICLADOS POR REGIOES DO BRASIL 

Regiao Residuos lndustriais Residuos P6s-Consumo Total Plast. Reciclados 

ton /ano % ton /ano 0/o ton /ano % 

Centro-Oeste 14.636 3,9 10.106 2,6 24.742 3,2 

Norte 12.264 3,2 - - 12.264 1,6 

Nordeste 18.933 4,9 57.921 14,7 76.854 9,9 

Sui 121.356 31,7 94.565 24 215.920 27,8 

Sudeste 215.871 56,4 231.515 58,7 447.386 57,6 

BRASIL 378.980 100 398.186 100 777.166 100 

FONTE: IRMP 

28 
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1 0.2.1 Distribuigao Regional 

Na tabela 2, mostra o total de cada estado Parana, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sui, na reciclagem de resfduos plasticos p6s-consumo e resfduos 

plasticos industriais, conforme a bolsa de reciclagem do sistema FIEP. 

QUADRO 4 - RECICLAGEM DE RESfDUOS PLASTICOS POS-CONSUMO E 

INDUSTRIAlS NO SUL 

Parana Santa Catarina Rio Grande do Sui Total 

67.650 ton/ano 69.800 ton/ano 78.470 ton/ano 215.920 

FONTE: MAXQUIM/FIEP 

11 COMUNICACAO INTEGRADA 

De acordo com KOTLER E ARMSTRONG(2003), o objetivo da propaganda e 
uma tarefa especffica de comunicagao a ser realizada para urn publico-alva 

especifico durante urn determinado periodo. Os objetivos da propaganda podem ser 

classificados por prop6sitos basicos que sao: lnformar, persuadir ou lembrar. Como 

qualquer empreendimento que se inicia, a Reciplast investira em divulgagao, 

principalmente no comego do empreendimento, quando ainda esta totalmente 

desconhecido por seus clientes. 

Na figura 4, desenvolvido pelos alunos deste projeto, esta o logo da 

Reciplast, que o acompanhara em todas as suas divufgag6es, material de 

merchandising, notas fiscais entre outros documentos. Este logo tern o intuito de 

associar a marca da Reciplast, a marca de reciclagem tradicionalmente conhecida, 
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onde o infcio do processo esta na Reciplast eo final tambem, como em uma unica 

flecha, se encontrando o seu inicio e ate seu fim. As cores da flecha tambem foram 

estudadas, o verde e a referencia ao meio ambiente, e a cor vermelha no nome da 

Reciplast e a referencia de uma empresa em constants desenvolvimento. 

FIGURA 3- LOGO DA RECIPLAST 

RECIPLAST 

Ha varios vefculos de comunicagao que estao a disposigao, mas, sera 

utilizado os meios focados para nossa finalidade, que e a industria de injegao de 

plastico, neste caso ha algumas opg6es para nosso empreendimento como revistas 

especializadas e feiras do ramo de plastico e urn site na Internet. 

A revista escolhida para se investir e a Plastico Industrial da Aranda Editora 

tecnica e Cultura Ltda. Esta revista e especializada no processamento de materiais 

polimericos, abordando aspectos relacionados ao desenvolvimento e as aplicag6es 

desses materiais, a distribuigao e gratuita e auditada por Anatec Auditores 

Associados, para todo o Brasil para empresas transformadoras e processadoras de 

plastico, tern uma tiragem mensal de 12.000 exemplares. 

Uma outra opgao para a divulgagao da Reciplast e a participagao de feiras 

focadas no ramo de injegao e manufatura do plastico. A Reciplast participara de 
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uma feira de plastico, que e a Fe ira Nacional de lntegragao da T ecnologia do 

Plastico - lnterplast, que reune todos OS fabricantes de produtos de plastico. Que 

acontecera do dia 22 a 26 de Agosto em Joinvile - SC, sob a responsabilidade da 

Messe Brasil. 

Sera utilizada uma ferramenta importantfssima no mundo em constante 

inovagao e tecnologia, que e urn site na internet, onde estara urn pouco da hist6ria 

da Reciplast, a importancia sobre a reciclagem e urn canal aberto para novas 

parcerias sobre a administragao de seus resfduos. 0 site sera 

"www.reciplast.com.br". 

12 EVOLUCAO DO SETOR E ANALISE 

De acordo com as pesquisas realizadas, verificou-se conforme o grafico 3, 

que o setor de reciclagem de plasticos esta em crescimento no Brasil, evoluindo em 

45,09% entre os anos de 1996 a 2005. 

Durante o estagio de crescimento, as empresas nao devem alterar seus 

pregos, e sim, devem se destacar na qualidade dos servigos prestados, o que sera o 

diferencial nesta fase do neg6cio. 

Em fungao disto, o planejamento do neg6cio estara focado em atendimento, 

logfstica, p6s-venda e uma interagao muito forte ligada aos "steakholders" internos e 

externos. 

12.1 CICLO DO SETOR 

0 setor de reciclagem no Brasil esta em constante crescimento. Este fato e 
confirmado pelas informag6es mercadol6gicas citadas no grafico 1, que apontam 

para urn crescimento constante da reciclagem de plastico. Colabora tambem para 

esta conclusao, a tendencia do constante aumento no consumo de materias primas. 



QUADRO 5 - CICLO DO SETOR DE RECICLAGEM DE PLASTICOS NO BRASIL 
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2500~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1- Evoluc;ao 10 anos I 

FONTE: JORNAL DO PLASTICO (Boletim SIMPEP- 2005) 

13 CONCORRENCIA 

0 nicho de mercado da reciclagem no Brasil esta numa fase de crescimento 

e automaticamente a concorrencia vem crescendo junto, e a gama de empresas 

esta formada em aproximadamente 490 empresas recicladoras. 

De acordo com a ABREMPLAST (Associagao Brasileira dos Recicladores de 

Material Plastico), no Parana existem 67 empresas recicladoras de plastico. 

As empresas devem fazer mais do que simplesmente se adaptar as 

necessidades dos consumidores. "Deve ganhar vantagens estrategica posicionando 

agressivamente suas ofertas em relagao as de seus concorrentes na mente dos 

consumidores" (KOTLER E ARMSTRONG, 2003, p.63). 
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13.1 CURVA ABC PARTICIPAQAO NO MERCADO 

% Consuno AnuaL 

A B c 

1560 ton 

% Tone!adas. 

Dentro do mercado, conforme grafico 2, destacam-se os 3 principais 

concorrentes, com a maior participagao no Parana, sendo: Tecno-Recycling, 

Mennopar e Recibras. Estes fortes concorrentes foram levantados de acordo com 

informag6es da ABREMPLAST, onde a capacidade de produgao e as vendas destas 

empresas que sao nossos fortes concorrentes sao maiores que as demais 

empresas localizadas no Parana. 

~ Classe A: !tens que possuem alto valor de demanda ou consumo anual. 

~ Classe B: ltens que possuem urn valor de demanda ou consumo anual 

intermediario. 

~ Classe C: ltens que possuem urn valor de demanda ou consumo anual baixo. 

13.2 PRINCIPAlS CONCORRENTES DO MERCADO PARANAENSE 

Tecno-Recycling Industria e Comercio de Materiais Plasticos Ltda. 

Rua B, nQ 100 -Area Industrial 

Caixa Postal.- 40 

Fone. -(041) 3679-1212 

Fax.- (041) 3679-1999 

E-mail.- thomash@terra.com.br 

Sr. Thomas Hoffrichter 

83430-000- Campina Grande do Sui- PR. 

Capacidade de Produgao de 130 toneladas/mes 



Recibras - Reciclados Plasticos do Brasil Ltda. 

BR 116- km 201, S/No. Distrito Industrial 

Fone/Fax.- (47) 3645-5050 

E-mail.- rogerio@recibras.com.br- Site.- www.recibras.com.br 

Sr. Engo. Rogerio Pinto Ribeiro 

83880-000 - Rio Negro - PR. 

Capacidade de Produc;ao: 110 Toneladas/mes 

Mennopar Industria do Plastico Ltda. 

Rua Dr. Aristides de Oliveira, 124 - Jardim Atuba 

Fone.- (041) 3033-2990 

Fax.- (041) 3033-2991 

E-mail.- mennopar@mennopar.com.br 

Sr. Rosalvo Prates 

83326-160- Pinhais- PR. 

Capacidade de Produc;ao: 100 toneladas/mes com um unico turno. 

14 ANALISE DA CONCORRENCIA 

14.1 FATORES CRJTICOS DE SUCESSO 
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Realizou-se uma pesquisa no grupo de potenciais clientes (GPC), para se 

chegar aos principais fatores crlticos de sucesso (FCS), dos principais concorrentes. 

Ap6s, realizada uma analise dos FCS's, encontrou-se os 1 0 principais 

fatores, onde os mesmos clientes (empresas injetoras) foram questionados em 

rela9ao aos principais concorrentes levando-se em considera9ao os FCS's 

encontrados. 

A tabela 2 mostra uma tabula9ao dos numeros encontrados atraves da 

pesquisa realizada com empresas injetoras de plastico (GPC). 
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QUADRO 7- FATORES CRJTICOS DE SUCESSO DOS CONCORRENTES. 

Fatores Criticos de Sucesso TECNO RECYCLING MENNOPAR RECIBRAS 

1 Qualidade do processo 5 5 5 

2 Produto 100% Descontaminado 5 5 5 

3 Prazo de entrega 5 5 5 

4 Atendimento 5 5 5 

5 Cumprimento das Leis Ambientais 5 3 3 

6 Certificac;ao junto ao lAP 3 1 3 

7 Equiptos. e maq. alta T ecnologia 5 3 3 

8 Infra - Estrutura Adequada 1 5 5 

9 Boa Parceria com Fornecedores 3 5 3 

10 Prazo de Pagamento 5 5 5 

Media 4,2 4,2 4,2 

14.2 IDENTIFICAQAO GRUPO DE POTENCIAL CLIENTE 

Realizou-se uma analise do grupo de potencial cliente e verificou-se que sao 

somente empresas injetoras de plasticos, pois sao os grandes consumidores de 

materia-prima reciclada, tambem sao as mesmas que fornecem grande parte da 

materia-prima para a reciclagem. 

14.3 GRAFICOS DE 3 EIXOS 

0 grafico de 3 eixos (graficos 3, 4, 5) verifica as necessidades nao atendidas 

dos concorrentes, extrafdas da tabela 2 dos fatores crfticos de sucesso atraves da 

pesquisa realizada pelos alunos deste projeto. 



QUADRO 8- GRAFICO DE 3 EIXOS DA TECNO-RECYCLING 

NECESSIDADES NAO ATENDIDAS 

1- Certificac;;ao junto ao lAP 

2- Infra estrutura adequada 

3- Boa parceria com fornecedores 

~---------. TECNO-RECYCLING 
1- Certificar-se junto ao lAP para 

atendimento do requisito Legal 

2- Adequar-se conforme as necessidades do cliente 

3- Melhorar relacionamento com os steakholders externos 

PLANOS DE M;Ao 

QUADRO 9 - GRAFICO DE 3 EIXOS DA RECIBRAS 

NECESSIDADES NAO ATENDIDAS 

1- Maquinas de alta tecnologia 

2- Boa parceria com fornecedores 

3- Cumprimento das leis ambientais 

)-----------+ RECIBRAS 

1- Maiores investimentos em infra-estrutura 

2- Melhorar relacionamento com os steakholders externos 

3- Se adequar as leis e normas vigentes 

PLANOS DE ACAO 

36 



--------- ----- ---

QUADRO 10- GRAFICO DE 3 EIXOS DA MENNOPAR 

NECESSIDADES NAO ATENDIDAS 

1- Certifica<;:ao junto ao lAP 

2- Maquinas de alta tecnologia 

3- Cumprimento das leis ambientais 

)---------- MENNOPAR 
1- Certificar-se junto ao lAP para 

atendimento do requisito Legal 

2- Maiores investimentos em infra-estrutura 

3- Se adequar as leis e normas vigentes 

PLANOS DE A<;:AO 

14.4 ANALISE DAS NECESSIDADES POR GRUPO DE CLIENTES 
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Atraves da pesquisa realizada, encontraram-se as necessidades nao 

atendidas conforme grafico de 3 eixos (graficos 3, 4, 5), onde os clientes 

evidenciaram estes pontos. 

Verificou-se ainda com a pesquisa, que os clientes necessitam destes pontos 

que nao estao sendo atingidos conforme suas exigencias e necessidades, pais pode 

comprometer seriamente a qualidade de seus produtos e servigos. 

14.5 PONTOS FORTES E FRACOS DA CONCORRENCIA 

No quadro 4, sao destacados, quais sao OS pontos fortes e pontos fracas dos 

nossos principais concorrentes, conforme a analise extrafda da tabela 2 dos fatores 

crfticos de sucesso (FC'S). 
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14.6 IDENTIFICAQAO OPORTUNIDADES PARA 0 NEGOCIO 

Em fungao das necessidades exigidas pelos clientes (empresas injetoras), os 

pontos fracos identificados nos concorrentes, com o mercado da reciclagem no 

estagio de crescimento, com a alta demanda de plasticos para a reciclagem, a 

Reciplast Brasil estara atuando no mercado com enfoque de suprir as necessidades 

nao atendidas pelos concorrentes, voltada a qualidade de produtos e servigos, o 

born relacionamento e a parceria com os clientes e fornecedores, administrando 

seus resfduos e conscientizando a importancia da reciclagem atraves de palestras 

nos nossos parceiros e na comunidade que a Reciplast Brasil esta inserida. 

QUADRO 11 - PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS DE NOSSA 

CONCORRENCIA 

Concorrencia Pontos fortes Pontos fracas 
);> Qualidade no processo; );> lnfra-estrutura 
);> Produto descontaminado; inadequada 
);> Prazo de entrega; );> Pouca parceria com 

TECNO );> Atendimento; fornecedores 
RECYCLING );> Cumprimento das leis ambientais; 

);> Equipamentos, maquinas de alta 
tecnologia; 

);> Prazo de pagamento; 
);> Certificac;:ao junto ao lAP. 
);> Qualidade no processo );> Descumprimento das 
);> Produtos descontaminados leis ambientais 

RECIBRAS );> Prazo de entrega );> Nao certificac;:ao junto ao 
);> Atendimento lAP 
);> lnfra-estrutura adequada 
);> Prazo de pagamento 
);> Qualidade no processo );> Descumprimento das 
);> Produtos descontaminados leis ambientais 
);> Prazo de entrega );> Nao certificado junto ao 

MENNO PAR );> Atendimento lAP 
);> lnfra-estrutura adequada );> Equipamentos e 
);> Boa parceria com fornecedores maquinas de baixa 

tecnologia 



39 

15 CONSIDERACOES FINAlS 

0 projeto de marketing desenvolvido teve por objetivo fazer uma relagao 

entre teoria e a pratica, com o uso de tecnicas mercadol6gicas e realizando testes 

de conceito, identificando pontos para o direcionamento do plano de marketing no 

segmento de reciclagem para a Reciplast. 

0 plano de marketing foi calcado com o objetivo de criagao de diferencial 

competitive no atendimento, produto e solug6es a clientes conforme exposto no 

trabalho. 

Analisando toda a estimativa do mercado e da empresa, observa-se que 

toda e qualquer empresa que se utilizam ferramentas de marketing, determina e 

consegue obter grandes vantagens competitivas em relagao a seus concorrentes, 

seja eles de qualquer segmento do mercado, por meio de integralizagao efetiva 

com efici€mcia entre todas as areas da organizagao. 

Portanto, todos os dados e informag6es que foram apresentados do 

decorrer do projeto de marketing vern a demonstrar mesmo possuindo 

caracterfsticas academicas, a efetividade com sucesso deste projeto na pratica. 
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