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Resumo 

A empresa Grande Geração fundada em 1997, na cidade de Fortaleza no estado do 

Ceará, produz e comercializa produtos do vestuário jeans. A empresa familiar foi 

inicialmente gerida pelo senhor Raimundo e, em 2011, seu filho Pedro se envolveu no 

negócio vindo a assumir a gestão da empresa. Sendo Pedro mais jovem e entendendo a 

necessidade da inovação para se manter competitivo no mercado, foi dado início a 

implementação de uma série de mudanças e inovações na empresa. Neste estudo de 

caso, você vai conhecer as inovações implementadas por esta empresa cearense para 

conseguir melhores resultados.  

  

Seção de Abertura 

Conheça a história da empresa e um dos dilemas empresariais que ela enfrentou em 

sua trajetória. 

Empreender no segmento de vestuário e têxtil é um desafio constante, sendo 

necessário inovar constantemente para se manter competitivo. Percebendo a necessidade 

de inovar o empresário Pedro Emanuel Marreira Azevedo, 31 anos, sócio e proprietário 

da empresa de jeans masculino Grande Geração, situada no bairro Vila Peri, 

Fortaleza/CE, aderiu em novembro de 2017 ao Programa Agentes Locais de Inovação 

(ALI). Tendo assumindo a gestão da empresa e em busca de inovações para empresa, o 

dilema do empresário Pedro Emanuel estava em não saber por onde começar a inovar e 

onde inovar dentro da empresa. Vários eram seus questionamentos. Por onde realmente 

começar? Como melhorar minha produção? Como saber quanto o lucro real da 

empresa? É realmente necessário utilizar o software para gerir a empresa? Como 

aumentar minhas vendas?  As redes sociais são uma estratégia eficiente de marketing?  

E, como utilizá-las? Estes eram alguns dos questionamentos que o empresário 

apresentava quando aderiu ao Programa ALI.  

 

 



 

 

Dilema Empresarial 

Há muitos desafios na gestão de um negócio. No momento descrito na seção 

abertura, a empresa se deparou com o seguinte dilema. 

Como superar os problemas de gestão da empresa e ao mesmo tempo conseguir 

inovar? 

 

Seção de Contextualização 

Entender o contexto é fundamental para compreender a real dimensão do dilema e 

seu impacto, além de ser imprescindível para a tomada de decisão. Conheça os dados 

da região, do setor econômico e a situação da empresa no momento do dilema. 

Em 1997, o senhor Raimundo Cruz, fundador da empresa Grande Geração e 

pai do Pedro, resolveu criar seu próprio negócio, após sair de um emprego como 

segurança de banco. O senhor Raimundo alugou um box no Centro Comercial de 

Pequenos Negócios, conhecido como Beco da Poeira, no centro de Fortaleza-CE, 

iniciou os negócios com a revenda de produtos masculinos e femininos em jeans e brim, 

após dois anos, em 1999, começou a produzir os seus próprios produtos com o auxílio 

de sua esposa. 

O negócio prosperou e o empresário começou a comprar boxes para venda dos 

seus produtos, adquirindo seu primeiro box em 2001. Em 2007, o Pedro começou a 

trabalhar com seu pai como vendedor em um dos boxes adquiridos pela empresa e então 

surgiram os primeiros conflitos, pois em contato com os clientes, Pedro acabava 

identificando as demandas dos clientes, bem como, as necessidades de inovação da 

empresa e repassava os feedbacks para o seu pai, no entanto, este seguindo um padrão 

conservador, não aceitava os pontos de vista de seu filho. Com a ausência de inovações, 

como por exemplo a utilização de novos materiais como o tecido com lycra, a empresa 

acabou perdendo mercado.  

Em decorrência das divergências sobre a necessidade de mudanças, em 2009 

Pedro encaminhou currículos para atuar no mercado e surgiu a oportunidade de 

trabalhar em uma empresa metal mecânica no setor de vendas. Onde o empresário 

vivenciou o mercado em uma empresa de grande porte, observando como esta se 

portava e quais as estratégicas comerciais eram utilizadas. No entanto, para Pedro o seu 

maior aprendizado e crescimento foi em como não gerir o seu recurso humano, pois a 

empresa tratava a equipe de vendas como uma equipe de frente, sem valorizá-los, foi 

quando Pedro percebeu que agia de forma semelhante e decidiu adotar uma postura 

oposta quando chegasse a gerencia do seu negócio.  



 

 

Em 2011, a empresa Grande Geração enfrentava problemas devido a 

dificuldade de evolução e de inovar dentro do mercado, foi quando o senhor Raimundo 

pediu que Pedro retornasse ao negócio. Então, Pedro retornou ao negócio da família 

recebendo metade do salário da empresa em que trabalhava, mas tendo a certeza de que 

iria lutar pelo negócio da família.  

Uma das condições de Pedro para retornar foi que tivesse autonomia para 

realizar compras, pois enxergava que esta seria uma forma urgente de enxugar custos, 

tendo em vista que as compras da empresa eram realizadas no comércio varejista e ele 

enxergava que a compra direto das indústrias traria uma redução de custos, bem como, 

possibilitaria a aquisição de matéria-prima de qualidade e que atendesse as necessidades 

dos clientes. A gestão das compras foi sendo adquirida aos poucos, pois ainda havia 

algumas objeções por parte do pai, e Pedro percorreu uma trajetória de 

aproximadamente dois anos para ter real autonomia nas compras.  

Durante esse período, a empresa passou a atuar na Rua José Avelino, onde 

Pedro também atuava com as vendas. Estando em contato direto com os clientes, Pedro 

acabava por identificar as necessidades destes e analisar o mercado que explorava. Foi 

quando começou a sugerir modelos e quando percebeu que a concorrência dos produtos 

femininos era muito elevada, onde tais produtos sempre geravam estoques elevados que 

eram direcionados para saldos. Também observou que a demanda por produtos 

masculinos estava em crescimento e que passava por transformações, foi quando, em 

2014, resolveu focar nesse público e parou a produção de produtos femininos.  

Estando focados no público masculino, a empresa passou a investir em novos 

tecidos e variedade de modelos, passando a ser reconhecida pela qualidade dos seus 

produtos, diversidade e por atender ao público plus size até a numeração 52.  Durante o 

período de 2012 a 2015 a empresa chegou na situação de liderança no mercado da Rua 

José Avelino, saindo de uma produção de 1000 peças em 2011, para 7000 peças em 

2015.  Obtendo um elevado crescimento mesmo no período de crise que se iniciou no 

país no final do ano de 2014. O empresário Pedro considerou este feito resultado da 

mudança comportamental do homem - que passou a ser mais vaidoso, buscar tendências 

e comprar mais neste período - e, também, da empresa se posicionar como pioneira na 

identificação deste mercado, tendo apenas 4 concorrentes e ficando conhecida pelo seu 

mix de produtos. Vale salientar que atualmente a empresa conta com aproximadamente 

30 concorrentes.  



 

 

Diante da situação confortável, a empresa se acomodou, começou a perder 

clientes e parou de produzir produtos voltados para o público plus size. Foi quando em 

2017, o empresário Pedro percebeu a necessidade de assumir verdadeiramente a gestão 

da empresa, pois até então, investia muito de seu tempo na produção, percebendo 

principalmente a necessidade de mudanças e da ajuda e parceria de instituições como o 

Sebrae.  

A partir disso começou a buscar informações de como: O Sebrae podia auxiliar 

os empresários de pequeno porte? Quais os serviços eram ofertados? Bem como os 

cursos fornecidos? Foi então que participou de uma palestra de vendas e, em novembro 

de 2017, aderiu ao programa Agentes Locais de Inovação - ALI, programa do Sebrae 

em parceria com o CNPq, que tem como principal objetivo garantir que uma saída 

inovadora seja a porta de entrada para o sucesso empresarial, para isso os Agentes 

Locais levam informações sobre inovação, tecnologia, gestão e aplicação de soluções, 

de acordo com a realidade de cada negócio após realizado um diagnóstico das empresas 

participantes. A empresa passou então a ser acompanhado no programa ALI pela agente 

Victória Fernandes na busca por melhorias, soluções e inovações. 

Por onde realmente começar? Como melhorar a produção? Como saber quanto 

é o lucro real da empresa? É realmente necessário utilizar o software para gerir a 

empresa? Como aumentar minhas vendas?  As redes sociais são uma estratégia eficiente 

de marketing?  E, como utilizá-las? Estes eram alguns dos questionamentos que o 

empresário apresentava quando aderiu ao Programa ALI.  

 

Seção Solução do Dilema 

Para resolver um problema empresarial, é possível adotar uma ou várias soluções, de 

diferentes áreas do conhecimento, como: mercado, gestão de pessoas e inovação. 

Conheça, agora, as medidas adotadas pela empresa protagonista desta história para a 

resolução de seu dilema. 

Solução 1 - Aumento de produtividade  

Organização - Eficiência e eficácia de produção 

Com o diagnóstico do programa ALI, a agente apresentou um panorama da 

empresa e um plano de ação personalizado para atender as suas necessidades, onde 

ficou evidente a necessidade de implementar os controles financeiros da empresa, de 

aumentar o mix de produtos, de iniciar um controle e gestão de estoque, de obter 



 

melhorias nos processos de produção, de utilizar o software de gestão da empresa e de 

estar presente nas redes sociais. 

Uma das primeiras ações que a empresa adotou foi aumentar seu mix de 

produtos, voltando a atender o público plus size e aumentando a grade de produtos. A 

empresa fabrica atualmente até a numeração 60, o que resultou em um aumento de 

vendas, levou a marca a ser reconhecida por atender a este público no mercado da Rua 

José Avelino e passou a ser um dos produtos com maior margem de lucro devido ao seu 

valor agregado.  

Se tratando de processos, o empresário entendia a necessidade de obter 

inovações, mas estava inerte. Foi quando revolveu buscar equipamentos de maior 

produtividade, reestruturar o corte e passou a ouvir mais os colaboradores - criando até 

uma sistemática de reuniões - para que estes não só indicassem os pontos de melhoria, 

mas também que se sentissem mais confortáveis em seu ambiente de trabalho e mais 

valorizados.  

O processo do corte passou por uma adaptação na estrutura elétrica, a mesa de 

corte foi substituída por uma mesa maior e sofreu alteração no planejamento do corte, 

saindo de um corte de 400 peças para um corte de 700 peças, reduzindo 

aproximadamente 4 horas de trabalho. A empresa também realizou uma pesquisa de 

maquinário, observando principalmente a capacidade produtiva das máquinas e optou 

pela a aquisição de uma máquina de botões. Maquinário este, que após o treinamento do 

operador, resultou em um aumento de produtividade de aproximadamente 50% neste 

processo.  

Houve também um questionamento sobre internalizar a produção visando um 

aumento da qualidade dos produtos, onde a agente salientou que o mercado estava indo 

em caminho contrário e preferindo a terceirização. Foi então que a empresa passou a 

supervisionar e ser mais crítica com seus prestadores de serviço estabelecendo controle 

de erros, o que resultou numa redução significativa dos erros dos prestadores de serviço 

e, também, na redução do quadro interno de funcionários, uma vez que os processos 

terceirizados forame extintos da estrutura da fábrica. Esta, atualmente, fica responsável 

pelo corte e acabamento de seus produtos e quando identifica erros devolve os produtos 

para que os prestadores de serviço efetuem os consertos. Este foi outro fator 

determinante para a redução dos erros, pois a fim de evitar retrabalho e perca de tempo 

na produção, os terceirizados passaram a presar pela qualidade do seu serviço. Evitando, 

assim, cometerem erros.  



 

 

Solução 2 - Disponibilidade de dados, análise e planejamento  

Empreendedorismo - Atitude empreendedora   

Outra ação decorrente da análise da agente foi a utilização do software da 

empresa, uma vez que estes possuíam a ferramenta, mas não a utilizavam. Entendendo a 

necessidade de se possuir dados para efetuar uma gestão eficiente, a empresa começou a 

alimentar o sistema em diversos módulos, como o de estoque, produção e financeiro, 

passando a ter indicadores importantes para análise de desempenho, acompanhamento e 

planejamento da empresa. 

Solução 3 - Controles financeiros 

Finanças - Técnicas e ferramentas para gestão financeira 

No que se refere aos controles financeiros, a empresa passou por uma 

consultoria que separou os gastos pessoais dos gastos da empresa e implementou tais 

controles adotando ferramentas como fluxo de caixa, gestão de contas a pagar e a 

receber, definindo margem de contribuição dos produtos e ponto de equilíbrio. Foi 

então que a empresa percebeu que o seu produto mais vendido era o produto com menor 

margem de contribuição e que outros produtos possuíam uma margem maior, como no 

caso das bermudas plus size e bermudas em tecido magnetizado (17,68% de margem de 

lucro).  

A fim de aumentar os lucros a empresa começou a traçar estratégias de redução 

de custos e de vendas. Algumas das ações adotadas foi a redução de quadro e maior 

terceirização, conforme exposto anteriormente, busca de novos fornecedores – ampliou 

em 10 o número de fornecedores -, investimento na bermuda em tecido magnetizado, 

saindo de uma produção de 150 peças por mês para 800 peças por mês, representando 

10% da produção atual e com perspectiva de aumento. 

A empresa também percebeu a necessidade de ter uma gestão de estoques de 

forma a ter um controle de todos os produtos que possuía, bem como das matérias-

primas. Primeiro foi realizado um levantamento para contabilizar todos os produtos e 

matérias-primas, em seguida estes dados foram inseridos no sistema, assim como as 

entradas e saídas destes. Para auxiliar nesse processo também foi criada uma ficha de 

controle, onde toda e qualquer matéria-prima retirada do estoque tinha que que ser 

sinalizada. Dessa forma, Pedro passou a ter dados reais de seu estoque de produtos 

acabados e de matéria-prima, possibilitando uma operação mais estruturada entre 



 

demanda e oferta, e um planejamento mais eficiente das compras, evitando 

desperdícios. 

Solução 4 - Iniciando o marketing digital   

Mercado - Uso das redes sociais 

Durante o acompanhamento da empresa foi discutida a importância do 

marketing digital, atualmente uma das formas mais eficientes de marketing, passando a 

ser elemento obrigatório para as empresas do segmento de vestuário e têxtil. Foi então 

que Pedro optou por criar suas redes sociais – Facebook e Instagram-, começando de 

forma tímida e atuando de forma mais sistemática nos últimos meses. Uma estratégia 

utilizada para conseguir maior movimentação nas redes sociais foi a realização de um 

sorteio no dia dos namorados em 2018, e designar um de seus colaboradores para 

movimentar as redes sociais com maior autonomia, tendo como incentivo um percentual 

nas vendas que fossem convertidas por meio destas redes sociais. Além disso, 

realizaram cadastro na ferramenta Google Meu Negócio, que cria um perfil gratuito no 

Google, exibido quando as pessoas procuram sua empresa ou empresas semelhantes na 

pesquisa do Google ou no Maps. Uma forma simples de atrair clientes.  

 

Seção Fechamento 

 Conheça as lições aprendidas pela empresa protagonista e seus futuros desafios e 

perspectivas. 

Atualmente o empresário percebe a elevada importância de se ter uma gestão 

dentro da empresa, principalmente no que envolve os controles financeiros e estoque. 

Dessa forma, possuir dados é extremamente importante, o que é facilitado pela 

utilização de softwares de gestão.  Os controles financeiros hoje são encarados como 

um dos pontos principais dentro da organização, sendo analisado frequentemente e 

balizador de tomadas de decisão. Além disso, ficou evidente para empresa que o 

investimento em melhorias de processos pode aumentar significativamente a produção e 

garantir uma padronização. Por fim, a empresa também entendeu que em uma era cada 

vez mais digital, estar atuando nas redes sociais e realizar o atendimento online não se 

trata mais de uma opção, mas sim de uma necessidade de mercado. 

No que se refere ao senhor Raimundo, este está sempre envolvido na tomada 

de decisões da empresa e reconhece as melhorias e inovações implementadas durante a 

gestão do filho, percebendo, hoje, a necessidade de acompanhar as mudanças do 

mercado e de se ter práticas de gestão eficientes 

 



 

 

O Programa ALI foi importante na resolução do dilema empresarial, pois 

auxiliou o empresário a reconhecer necessidades imediatas da empresa, em quesitos de 

inovação e gestão empresarial, e levantou oportunidades de inovação para empresa que 

tiveram resultados positivos. O empresário ainda afirmou que “buscou analisar todas as 

ações propostas pela agente e colocar em prática as ações que se encaixaram na 

realidade atual da empresa”. 

A empresa tem como planos futuros investir mais em estratégias de marketing 

digital, realizando parcerias com digitais influencers, tornando as postagens mais 

frequentes e terceirizando o marketing a partir da contratação de uma empresa 

especializada. Além disso, visa instalar painéis solares de modo a reduzir o consumo 

direto da rede elétrica, bem como os valores pagos pelo consumo energético e obtendo 

assim uma fonte de energia limpa. 

Um ponto que se faz necessário é traçar estratégias comerciais de forma que 

novos mercados sejam atingidos, promovendo um aumento nas vendas. Como 

alternativas têm-se a adesão ao programa Comércio Brasil do Sebrae, iniciar atividades 

com representantes comerciais e estruturar um calendário de prospecção de clientes. 

Outro ponto de melhoria trata-se da otimização do layout produtivo, sendo uma 

alternativa de redução no ciclo de produção aumento de produtividade. Ainda 

envolvendo os processos, pode ser interessante trabalhar um controle de perdas de modo 

a identificar gargalos de produção e solucioná-los, resultando em um processo mais 

enxuto e livre de erros. Já no que se refere a oferta de produtos, é interessante que seja 

analisada a retomada da produção de produtos femininos, de forma a ser um nicho de 

mercado a ser explorado. Para viabilizar a exploração desse nicho, é interessante que se 

pense na contratação de estilista para a empresa. 

Por fim, é possível observar que a empresa Grande Geração vem passando por 

diversas mudanças, investindo na gestão empresarial e em inovações. Ações estas que 

tiveram resultados positivos para empresa.  Dessa forma, por tudo que foi exposto ao 

longo desta narrativa e pelo bom desempenho junto ao Programa ALI, a empresa 

Grande Geração trata-se de um caso de sucesso que demonstra a importância do 

empresário reconhecer a necessidade de inovações e melhorias, e de ter o suporte de 

programas como o Agentes Locais de Inovação – ALI – auxiliando como fonte de 

informação e suporte para as empresas.  Além disso, o presente caso deixa evidente a 

importância de as empresas possuírem controles financeiros.  



 

 

Perguntas para reflexão 

O escritor deve sugerir algumas perguntas que possam estimular a discussão do caso. 

1. Por que inovar em um setor tradicional como o de vestuário e têxtil é 

necessário?  

2. Qual a importância de se ter um vasto mix de produtos no segmento de 

vestuário e têxtil? 

3. Como a empresa ainda pode inovar em produtos?  

4. Qual a importância das empresas de pequeno porte possuírem controles 

financeiros?  

5. Quais as ações necessárias para que a empresa se destaque no marketing 

digital? 
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