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RESUMO 

GUALBERTO, Juarez Lauth. Plano de Marketing Santinvest S.A.2003.52£ Trabalho de 
Conclusão de Estágio (Graduação em Administração). Curso de Administração, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis. 

O presente trabalho objetiva a elaboração de um Plano de Marketing para a empresa Santinvest 
S/A - Santa Catarina Empreendimentos e Participações, localizada no centro de Florianópolis - 
SC, visando a ampliação de sua base de clientes em Santa Catarina no ano de 2003. 
Primeiramente é desenvolvido um diagnóstico da empresa, que busca a análise do seu ambiente 
interno definindo seus pontos fortes e pontos fracos. Em seguida verifica-se sua posição em 
relação ao ambiente extemo, descobrindo as oportunidades e ameaças que a envolvem. 
Elaboram-se então estratégias de marketing para o alcance de seus objetivos. Estas estratégias são 
orçadas e em seguida projetadas juntamente com o lucro almejado na demonstração do resultado 
do exercício projetada. O trabalho se caracteriza como estudo de caso, sendo uma pesquisa 
exploratória e descritiva e a abordagem qualitativa dos dados. Verifica-se uma empresa sólida 
com uma evolução dos resultados positiva e linear. As propostas elaboradas apresentam-se claras 
objetivas sendo traçadas de forma racional de acordo com a realidade em que se encontra o 
mercado financeiro nacional. Se implantadas as estratégias, os resultados trarão expansão e 
sucesso à Santinvest frente ao mercado catarinense. 

Palavras-chave: marketing, planejamento estratégico, mercado financeiro.
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1 1NTRoDUÇÃo 

Nos dias atuais observa-se a vital necessidade do uso de técnicas de administração nos 
mais diversos setores da sociedade. As dificuldades na luta pela sobrevivência, impostas às 
empresas pelo mundo moderno, estão fazendo com que as mesmas percebam cada vez mais a 

importância de possuírem uma administração que proporcione garantia de qualidade para 
assegurar o futuro. 

A competitividade tomou-se fator essencial para a sobrevivência das empresas, seja pela 
globalização da economia ou pelas crescentes exigências do mercado consumidor. As empresas 
devem buscar o aperfeiçoamento contínuo, visando sempre atender às exigências do mercado. 

O presente trabalho, constitui-se num Plano de Marketing desenvolvido no Sistema 
Financeiro Santinvest, uma instituição financeira privada de grande porte, localizada no centro de 
Florianópolis, Santa Catarina. 

O plano de marketing estabelece os objetivos de marketing da empresa e sugere 

estratégias para se alcançar tais objetivos, possibilitando às organizações a conquista de 

resultados em um curto e médio prazo. 
Este plano de marketing vem para auxiliar a empresa a tomar o caminho certo em direção 

ao bom entrosamento entre o portfólio oferecido pela instituição e seus clientes, visando ampliar 
o número dos mesmos. 

1.1 Tema Problema 

Em uma era de empresas baseadas na capacidade intelectual, a economia global é uma 
economia dinâmica em transição permanente. Pela primeira vez, na história da humanidade tudo 
se pode fazer em qualquer parte e ser vendido onde se queira. A economia global define o ponto 
de vista de todos e modifica o que cada um de nós pensa. 

Todas as áreas da atividade humana estão sendo afetadas pelas grandes transformações 
ocasionadas pelo desenvolvimento tecnológico e científico. O resultado previsível é que a cada 
dia o conhecimento e as habilidades passem a ser cada vez mais a única fonte de vantagens 
competitivas.
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No setor financeiro não é diferente. A tecnologia cada vez mais agiliza os processos, 
tomando-os mais dinâmicos e eficientes. Com a rapidez e disponibilidade dos avanços 
tecnológicos, as empresas deste setor acabaram sofrendo um nivelamento em termos de ofertas 
de produtos e serviços, o que tomou a concorrência cada vez mais acirrada. Sob esta nova ótica, a 
diferenciação competitiva passa a ser a capacidade da empresa em atender as necessidades e 

expectativas de seus clientes, passando estes a serem o início, meio e o fim de suas ações. Os 
clientes buscam neste setor, a empresa que administre com mais eficiência, e traga melhores 
rendimentos para o seu dinheiro. 

As empresas modernas e bem sucedidas são dirigidas por uma orientação para o mercado 
e um planejamento estratégico. Por esta razão este trabalho foi direcionado para o estudo do 
planejamento de marketing. 

Dentro deste contexto onde as empresas disputam entre si parcelas do mercado, é de 
essencial importância a utilização do marketing como instrumento orientador das decisões da 
organização. 

Diante de um cenário competitivo e de dificil captação de clientes, que ações de 
marketing podem ser empreendidas pela SANTINVEST S.A., visando ter por resultado a 

ampliação da sua base de clientes no ano de 2003, observadas as tendências vigentes no segundo 
semestre de 2002? 

1.2 Justificativa 

Este estudo foi de extrema importância ao acadêmico tendo em vista que colocou em 
prática a teoria estudada em sala de aula. 

Para a organização analisada, o estudo considerou-se relevante, pois além de relatar de 
forma escrita e organizada a realidade vivida pela empresa, foi possível propor novas estratégias 
de marketing para o aumento da base de clientes. 

O estudo se mostrou oportuno, por ter sido feito num momento de mudanças na política, 
onde os assuntos economia e finanças foram tratados com muita prudência. 

A proposta é viável, pois o acesso a infomiações está em total alcance do acadêmico, 
tendo em vista a relação com o diretor geral da empresa.
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2 OBJETIVOS 

Os objetivos vêm expor a finalidade do trabalho, bem como suas principais abordagens 
específicas. 

2.1 Objetivo geral 

Elaborar um Plano de Marketing para a SANTINVEST S.A., cobrindo o período do ano 
de 2003, considerando-se o momento analisado referente ao segundo semestre de 2002. 

2.2 Objetivos específicos 

Traçar um diagnóstico da situação da empresa em relação aos aspectos internos e 

extemos; 

Identificar pontos fortes e pontos fracos; 

Identificar as oportunidades e ameaças; 

Propor estratégias e ações de marketing que busquem ampliar a base de clientes dentro do 
mercado em que atua; 

Apresentar os resultados econômicos e financeiros das ações propostas.
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3 FEWDAMENTAÇÃQ TEÓRICA 

A fundamentação teórica é necessária para que não ocorram deficiências no resultado 
final do Plano de Marketing. Por isso é importante destacar que este trabalho foi desenvolvido 
com bases sólidas e científicas, com apoio de conceitos e opiniões de diversos autores. É através 
da fundamentação teórica que se estabelece o caminho a seguir, possibilitando a explicação e a 
compreensão dos íàtos a serem abordados. 

3.1 Defmição de Marketing 

Marketing é definido por Kotler (1998, p.32) como “um processo social e administrativo, 
através do qual indivíduos e grupos obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da 
criação e troca de produtos de valor com outros”.Seguindo esse conceito, o marketing está 
relacionado à satisfação das necessidades das pessoas. Identificar essas necessidades e criar 

meios para satisfazê-las é a grande tarefa dos profissionais desta área. 
De acordo com Vavxa (1993, p. 41): 

Marketing é 0 processo de conceber, produzir, fixar o preço, promover e distribuir 
idéias, bens e serviços que satisfaçam as necessidades de indivíduos e organizações. 
Incoipora toda a miríade de processos e mudança para distribuir produtos e serviços. 
Requer também previsão para antecipar as mudanças ambientais e modificar as ofertas 
para competir em um mercado mutante com maior eficácia. 

Assim, o marketing é entendido como uma orientação que deve nortear as ações da 
empresa que vê no mercado a possibilidade de concretização de seus objetivos de lucro e 

expansão. 

Las Casas (1991, p. 12) complementa ao afirmar que o marketing é: 

A área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às relações de 
troca, orientada para a satisfação dos desejos e necessidades dos conwmidores, visando 
alcançar determinados objetivos da organização ou individuo e considerando sempre o 
meio ambiente de atuação e o impacto que estas relações causam no bem-estar da 
sociedade.
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Assim, é importante que o marketing concentre suas ações direcionadas para o mercado. 
Mas, visando sempre atingir os objetivos da empresa, buscando maximizar os resultados e 

diminuir os riscos. Ou seja, é o marketing que vai proporcionar condições para a empresa 
conhecer o mercado consumidor, suas necessidades, o que deverá produzir, a que preço vender, 
como distribui-los e promovê-los com eficácia, assim como informações necessárias para a 

elaboração do seu planejamento estratégico global. 

3.2 Planejamento estratégico 

Planejar estrategicamente “é criar condições para que as organizações decidam 
rapidamente diante de oportunidades e ameaças, otimizando as vantagens competitivas em 
relação ao ambiente concorrencial em que atuam” (COBRA, 1991, p. 16). 

Contudo, o planejamento não garante que as metas e objetivos sejam alcançados, porém é 

a maneira mais efetiva para que sejam uniformemente conduzidos nesta direção. Não obstante, no 
ambiente atual que se modifica rapidamente, tem se tomado cada vez mais necessário que os 
administradores considerem o futuro e planejem neste sentido. 

Para CHIAVENATO (1 999:46): 
cada empresa procura desenvolver seus negócios e operações de uma maneira coerente e 
consistente por meio de padrões distintos e personalizados de estratégia E a estratégia 
constitui um conjunto integrado de objetivos e políticas principais capazes de guiar e 
orientar o comportamento da empresa a longo prazo. Através da estratégia, a empresa 
determina a sua fiitura postura, com especial referência quanto aos seus produtos / 
serviços e mercados, sua lucratividade, seu tamanho, seu grau de inovação e suas relações 
com seus funcionários, clientes. fomecedores. concorrentes e certas instituições extemas. 

Através das providências que são tomadas antecipadamente, a empresa passa a ter 
condições de alcançar uma situação desejada, de um modo mais eficaz. 

Oliveira (1998, p.34) complementa que “o planejamento não é um ato isolado. Portanto 
deve ser visualizado como um processo composto de ações inter-relacionadas e interdependentes 
que visam ao alcance de metas previamente estabelecidas.” 

A participação de todas as áreas da empresa na elaboração do planejamento estratégico 
tem-se revelando muito mais eficiente. Quando as pessoas dão sua contribuição em alguma 
decisão, esta passa a ser mais bem aceita, estimula o envolvimento e empenho para que os 
objetivos sejam atingidos.
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Para Montana (1998, p. 42): 

O planejamento é feito sob medida para cada organização. Embora os conceitos básicos 
sejam os mesmos, a cultura e a filosofia de cada organização resultarão em um conjunto 
ligeiramente diferente de prioridades. Os níveis de envolvimento e um método consistente 
de comunicação são críticos para o sucesso, assim como o uso da equipe de auxiliares no 
processo de planejamento. 

Percebe-se que, com a atual caracterização do mercado, surgem novas necessidades 
dentro das organizações que influenciam diretamente no planejamento: os ciclos de planejamento 
devem ser mais curtos e fieqüentes, mais flexíveis e adaptativos. 

A empresa, em função de seu porte e suas necessidades, poderá elaborar um plano 
estratégico global, que definirá as áreas de negócio que a empresa vai atuar, a taxa de 

rentabilidade do capital investido, os meios e os riscos que a empresa está disposta a correr. 

3.3 Plano de marketing 

Existe uma diferença entre o planejamento estratégico e o planejamento estratégico de 
marketing. O primeiro compreende o nível corporativo, enquanto que o segundo se refere a uma 
área funcional de uma empresa. Westwood ( 1996, p. 5), esclarece: 

um plano de marketing é como um mapa - ele mostra à empresa aonde está indo e como 
vai chegar lá. Ele é tanto um plano de ação como um documento escrito. Um plano de 
marketing deve identificar as oportunidades de negócios mais promissoras para a 
empresa e esboçar como penetrar, conquistar e manter posições em mercados 
identificados. E uma ferramenta de comunicação que combina todos os elernentos do 
composto mercadológico em um plano de ação coordenado. Ele estabelece quern fará o 
quê, quando, onde e como para atingir suas finalidades. 

Cobra (1992, p. 145) define o plano de marketing como sendo “um conjunto de ações de 
marketing que devem estar atreladas ao planejamento estratégico da empresa”. Nele precisam 
estar intergados os elementos do composto de marketing (serviço ou produto, marca, preço, 
assistência ao cliente, vendas, propaganda, promoções de venda, relações públicas, etc). 

Diversos autores (KOTLER: 1998; OLIVEIRA: 1998; COBRA: 1992) apresentam uma 
metodologia para consecução de um plano estratégico de marketing, no entanto, mesmo
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possuindo algum diferencial, a essência é a mesma _iá que as empresas ao desenvolverem um 
plano próprio, o adapta às suas características. 

Entretanto, Kotler (1998, p.100) nos apresenta em detalhes o conteúdo do plano de 
marketing estruturando-o da seguinte forma: 

1. Sumário executivo e índice de conteúdo: apresenta uma breve visão do plano proposto; 
2. Situação atual de marketing: apresenta dados históricos relevantes sobre o mercado, 

produto, concorrência, distribuição e macroambiente; 
3. Análise das oportunidades e assuntoszlidentifica as principais ameaças/oportunidades, 

forças/fraquezas e assuntos relativos ao produto; 

4. Objetivos: define metas financeiras e de marketing do plano em termos de volume de 
vendas, participação de mercado e lucro; 

5. Estratégias de marketing: apresenta a abordagem ampla de marketing que será usada 
para atingir os objetivos do plano; 

6. Programas de ação: apresenta programas de marketing especiais preparados para atingir 
os objetivos do negócio; 

7. Demonstração de resultado projetado: prevê o resultado financeiro esperado do plano; 
8. Controles: indica como o plano será monitorado. 
Em síntese, um plano de marketing pode ser dividido em duas partes, o diagnóstico e o 

prognóstico. No diagnóstico são realizadas a análise do ambiente extemo e a análise do ambiente 
intemo da organização, onde sairão as ameaças, oportunidades, forças e fraquezas da mesma. No 
prognóstico inclui-se a definição da missão, dos objetivos principais, das estratégias de 
marketing, do plano de ação e da projeção da DRE (Demonstração do resultado do exercício). 

Em paralelo ao plano de ação é necessário que a empresa constitua um orçamento de 
apoio, ou seja, uma projeção da receita, do custo total e lucro resultante, que consiste em um 
confionto entre receita, com vendas e serviços, e despesas, com custo de produção, distribuição e 

marketing, com a finalidade de um prévio conhecimento do resultado final, que em outras 
palavras, é o lucro esperado em harmonia com a satisfação do consumidor final. Uma vez o 
confi'onto analisado, a empresa fará os ajustes necessários, de modo que o projeto seja o mais 
lucrativo possível sem alterar a qualidade inicialmente discriminada.
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4 METODOLOGIA 

O levantamento de dados é necessário e imprescindível para análise da organização. Para 
que a coleta tenha veracidade nos dados é preciso fazer um levantamento prévio da situação atual 
da instituição. Quanto mais informações se têm sobre a mesma, mais fácil é analisar as origens 
dos problemas e suas resoluções. Tendo as informações necessárias, deve-se partir para 
abordagem das pessoas envolvidas nos processos administrativos. 

A pesquisa tem caracterização fundamentada na abordagem qualitativa dos dados que 
foram processados por ela, através de documentos, relatórios e informações que o acadêmico 
coletou junto à empresa. 

Segundo Roeschel (1997) a pesquisa qualitativa é adequada, quando se pretende propor 
algum plano, ou seja, um programa de metas, intervindo na situação. A pesquisa se baseia mais 
em indivíduos que se relacionam diretamente com o problema. 

Vergara (1990) classifica os tipos de pesquisa quanto aos meios e quanto aos fins. Dessa 
forma, quanto aos meios, o estudo se caracteriza por estudo de caso, pois se trata de um trabalho 
circunscrito a uma única organização, e quanto aos fins, a pesquisa se caracteriza por ser 
exploratória e descritiva. 

Segundo Vergara (1990), a metodologia exploratória tem como seu objetivo principal 
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias para a reformulação de problemas. A 
metodologia descritiva tem como objetivo a descrição de características de determinada 
população ou fenômenos ou a relação entre eles. 

As técnicas de coleta de dados foram utilizadas na forma de entrevistas semi- 

estruturadas, análise documental e observação livre. 

A população deste estudo é representada principalmente pelo diretor geral da organização, 
o qual o acadêmico possui maior contato diariamente. 

A análise de documentos, como instrumento para levantar dados qualitativos, também foi 
utilizada, e pode ser citada por documentos.
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5 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

O diagnóstico situacional é a etapa do Planejamento Estratégico onde as variáveis dos 
ambientes intemo e extemo em que a empresa atua são analisadas profundamente, visando uma 
neutralização das ameaças e aproveitamento das oportunidades do negócio. 

5.1 Análise do ambiente intemo 

Na análise do ambiente intemo, procura-se verificar quais são os pontos fortes e fracos da 
empresa, ou seja, as variáveis que propiciam ou não condições favoráveis para a organização, em 
relação ao ambiente em que está inserida. 

5.1.1 Santinvest Holding 

Razão social: Santinvest S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos. 
Localização: Florianópolis - SC 
Principais atividades: operações de crédito a pessoas fisicas e jurídicas. 

Capital social: representado por 222 mil ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 
Controle da empresa: a empresa de participações Santinvest S.A. - Santa Catarina 

Empreendimento e Participações detém 100% das ações representativas do capital da Santinvest 
S.A. Crédito, Financiamento e Investimentos (CFI) e da Santinvest S.A. Distribuidora de Títulos 

e Valores Mobiliários (DTVM). 
Auditor independente - Muller, Bazzaneze & Ciad Auditores. 
A Santinvest foi constituída em 21 de março de 1980, com a participação acionária da 

iniciativa privada e do Governo do Estado, com o propósito de estimular investimentos em 
empreendimentos de significativa relevância para a economia catarinense. 

O redirecionamento das atividades da sociedade para empreendimentos de natureza 
financeira - mas voltados para propósito estatutário de estimular a economia estadual - foi 
iniciado em 1992, quando o sócio govemo do estado retirou-se do quadro acionário, 

permanecendo então somente empresas privadas catarinenses. Tal medida foi recomendada pelos
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estudos da diretoria da Santinvest Holding - representada pelos até então acionistas: Weg , Tigre, 
Sadia, Perdigão, Artex, Battistella, Ceval, Carbonifera Urussanga, Hering, Eliane, Cerâmica 
Imbituba, Carbonífera Metropolitana, Scmaltz, Tupy e Portobello, como forma de assegurar 
condições empresariais aos empreendimentos destinados a gerar, a longo prazo, a constituição de 
um banco privado genuinamente catarinense. 

Com os recursos de capital próprio então remanescentes, a Santinvest postulou a 

implantação de uma financeira e de uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, o que veio 
a ocorrer após a autorização deferida pelo Banco Central do Brasil, em setembro de 1994. 

O atual controle acionário da Santinvest é exercido integralmente por onze empresas 
através da Holding Santinvest S.A. - Santa Catarina Empreendimentos e Participações. As 
empresas que participam no controle acionário são: 

Tabela 5.1.1.1: Acionistas 

Acionistas Quantidade de Ações Participação (%) 
I I Carbonifera Metropolitana S/A 7.488.863 “JÁ 

PJ “2 B\ 

Cia Carbonífera Urussanga 7.478.494 4,23% 
Artex S/A 7.468.131 4,23% 
Battistela Trading S/A 7.468.131 4,23% 
Ceval Agroindustrial S/A 7.468.131 ¿l=› N tn 3? 

Tupy S/A 7.468.131 _-rs 

to Ló) zš 

Indústria Cerâmica Imbituba S/ A 7.468.131 4,23% 
Indústria Linha Leopoldo Schmaltz 7.468.131 4,23% 
Maximilizano Gaidizinski S/A 7.468.131 4,23% 
Pátria Cia Seguros Gerais 7.468.131 4,23% 
Refinadora Catarinense S/A 7.468.131 4,23% 
Sadia Concórdia S/A 
Fonte: Relatório 2001 

6.589.527 4,23% 

Um dos motivos que alegaram as empresas que se retiraram do quadro de acionistas foi o 
de incompatibilidade com suas atividades fins e os “baixos valores” que recebiam com as suas 
participações acionárias comparando com os lucros que obtinham nos seus próprios segmentos de 
atuação.
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5.1.2 Estrutura organizacional 

No processo de administração, a função de organizar assume uma importância 

fiindamental. Pontificando na primeira linha das preocupações gerenciais, consiste primeiro em 
conceber as unidades que vão compor a empresa, distinguindo as funções operacionais 

necessárias e, depois, buscando integrar a rede de relações básicas entre essas unidades (DAF T, 
1997). Quase sempre, constitui um processo complexo, no qual o arranjo ótimo dos recursos 
empresariais disponíveis exige o máximo das habilidades administrativas. 

Na estrutura linear a hierarquia está claramente expressa. Nela destacam-se os princípios 
da unidade de comando e a divisão do trabalho (ROCHA, 1991) ou a diferenciação. Este tipo de 
estrutura antecede a própria administração tendo sido utilizada bem antes do desenvolvimento da 
ciência administrativa. 

A estrutura funcional está estreitamente relacionada com o princípio da especialização. 
Sua construção busca atender às diversas áreas produtivas da empresa com o suporte técnico 
necessário, sem preocupação com a unidade de comando. Trata-se de uma estrutura típica dos 
sistemas industriais, acionados segundo a tradição taylorista. 

A estrutura mista combina os componentes da estrutura linear com a estrutura funcional 
podendo, evidentemente, incluir elementos de outras estruturas. Nos moldes tradicionais, a 

estrutura mista resulta, normalmente, da expansão dos modelos linear ou funcional ocorrendo 
concomitante com o crescimento da empresa. A Santinvest possui um organograma bem 
definido, com seus colaboradores e suas respectivas funções devidamente distribuídas. Encontra- 
se nos moldes de uma estrutura mista. 

Quadro funcional 

O quadro funcional da Santinvest é composto de onze (1 1) colaboradores assim dispostos: 

0 01 Presidente (CFI - DTVM) 
0 01 Diretor (CFI - DTVM)
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0 01 Gerente (DT\/WI) 

0 01 Responsável pela Mesa de Operações (DTVM) 
0 O1 Gerente Geral (CFI) 
0 O1 Gerente Comercial (CFI) 
0 O1 Gerente Administrativo (CFI) 
0 01 Responsável Operacional (CFI) 
0 01 Responsável Cobrança (CFI) 
0 Ol Contador (CFI - DTVM) 
o 01 Tesoureiro (CFI - DTVM) 

A atual missão da empresa 

A missão é a razão de ser da empresa, é o ponto inicial para as estratégias a serem 
estabelecidas. Ela vai fomecer a direção em que vai se determinar os limites dentro dos quais será 
escolhida a postura estratégica. 

A missão de uma empresa deve ser traçada em termos amplos, estabelecendo uma 
satisfação genérica do ambiente e fornecendo aos empregados, consumidores e outras 

organizações um direcionamento do crescimento. 
A missão da Santinvest pode ser definida como: 
“Promover investimentos e participações em negócios e empreendimentos, de 

interesse para a economia catarinense”. 

Planejamento geral e tomada de decisão 

A Santinvest elabora seu planejamento estratégico semestralmente da seguinte forma: 
Ao final de cada ano a diretoria elabora um relatório sobre o desempenho e os resultados 

obtidos pela empresa, bem como fixa metas para o primeiro semestre do ano seguinte. Para o
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segundo semestre, é elaborado novo relatório corrigindo as distorções do primeiro semestre, e 

definindo novas metas para o semestre subseqüente. 
Todo esse processo é acompanhado diariamente pela diretoria, em ação conjunta com as 

gerências. 

Foi verificado que as decisões estratégicas são tomadas única e exclusivamente pela 
diretoria e gerência da empresa e aprovadas pelo Conselho de Administração da Santinvest 
Holding. 

5.1.5 Santinvest S.A. - Crédito, Financiamento e Investimentos (CFD 

Adaptada à nova realidade do mercado financeiro nacional, SANTINVEST S.A. - 
Crédito, Financiamento e Investimentos, credencia-se como um parceiro de negócios voltado ao 
atendimento de pequenas, médias e grandes empresas. 

Dotada de uma estrutura profissional de primeira linha, e desenvolvendo operações 
totalmente informativadas, seus onze (11) funcionários recobrem todas as atividades técnicas e 

administrativas de financiamento direto ao consumidor, atuando em todo estado de Santa 
Catarina. A alta administração é exercida por dois diretores que atuam na Santinvest desde a sua 
fundação. 

5.1.6 Santinvest S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) 

A SANTINVEST S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) realiza 
operações de open-market, como: CDB, letras de câmbio, debêntures e fundos de renda variável, 
além de uma variada gama de produtos de investimentos.
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5.1.7 Análise de mercado 

Com os processos de globalização, abertura de mercado e queda das barreiras 

alfandegárias, intensifica-se a disputa pela preferência dos consumidores e estes, adaptando-se às 
novas regras do mercado, tomam-se cada vez mais exigentes e cautelosos na hora de realizar seus 
negócios. As empresas investem maciçamente em tecnologia e recursos humanos, 
invariavelmente adotando estratégias que resultem em racionalização e corte nos gastos. O 
objetivo é oferecer produtos e serviços de primeira linha e a preços realmente competitivos, que 
atendam as necessidades, exigências e possibilidades do consumidor. 

Diante do cenário supracitado, a Santinvest faz seu processo de prospecção de empresas 
mediante visita do gerente comercial. Nestas visitas são verificadas principalmente, informações 
cadastrais, a posição da empresa no mercado em que atua, seu desempenho financeiro e as suas 
garantias oferecidas, além dos instrumentos utilizados pelo mercado como Serasa, SCI, SPC. 

Dado o baixo risco das operações, os controles existentes são bastante simples. A 
formação de ativos de crédito é feita mediante contrato com órgãos públicos e privados do 
estado, sendo que todos os pagamentos são efetuados através de cheques sacados contra a conta 
corrente da Santinvest junto ao Banco do Estado de Santa Catarina - BESC. 

O mercado alvo da Santinvest são as empresas de Santa Catarina, seus empregados e os 
funcionários públicos do estado. Para as empresas, o capital de giro, cujo limite é de até R$200 
mil, é oferecido sob duas formas: desconto de cheques e giro com caução de titulos. O prazo de 
amortização é de cento e vinte dias, formalizado por contrato com renovações sucessivas. As 
garantias oferecidas dependem do nível de risco no qual o cliente foi classificado (Risco I, II e 

III). Nas duas primeiras categorias exige-se nota promissória com aval dos sócios/dirigentes da 
empresa, caução de titulos e ou cheque de terceiros nos clientes risco III, além das garantias 
anteriores, é necessário apresentação de garantia real (hipoteca, alienação fiduciária, penhor 
mercantil, etc.), ou aval de terceiros em notas promissórias caucionadas à ordem Santinvest. De 
maior valor agregado, o giro Santinvest, como é chamado, é analisado caso a caso pelo Comitê de 
Crédito. 

Para pessoa fisica, é oferecido o Santinvest Consignação - crédito pessoal para 

fimcionários de empresas privadas e servidores do setor público. Diferentemente do Giro 
Santinvest, o processo é simplificado. O limite financiado depende da renda comprovada pelo
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proponente. As parcelas não poderão comprometer mais de 30% do salário líquido. As garantias 
exigidas são: nota promissória no valor de 130% do valor da operação e descontos das parcelas 
na folha de pagamento, com os repasses previamente acordados com os empregadores. 

Periodicamente são realizados comitês de crédito para monitoramento da carteira e 

liberação de novos empréstimos. No Comitê participam além dos diretores, os gerentes: geral, 
comercial e administrativo. 

A área administrativa, que também auxilia o comitê de crédito subsidiando-o de 
infonnações, tem como principal atributo, o processamento burocrático e monitoramento das 
operações, participando desde a efetivação da operação e preenchimento do contrato, até sua 
liquidação. 

5.1.8 Composto mercadológico 

Os principais produtos da Santinvest correspondem ao crédito para pessoa fisica e crédito 
para pessoa jurídica. 

Crédito Direto ao Consumidor (CDC): O CDC Santinvest é uma linha de crédito para 
financiamento de bens e serviços. É um crédito pessoal com pagamento parcelado, sem a 

necessidade da comprovação da destinação do capital. Tem como finalidade possibilitar a 

aquisição de bens ou serviços, através de empréstimo parcelado, com desconto em folha de 
pagamento, oferecendo prazos flexíveis e encargos pré-fixados. É oferecido aos clientes pessoa 
fisica de empresas, associações e entidades conveniadas, enquadradas em condições pré- 

estabelecidas. Com a disponibilização deste sistema de crédito, a empresa evita usar suas 
disponibilidades de caixa para atender eventuais necessidades de seus empregados, tais como: 
caso de saúde, problemas em moradia, etc., quando que para resolver essas anomalias se vê na 
obrigação de adiantar o salário do mês, 13° salário e outros vales. 

Capital de Giro: É uma linha de crédito de utilização integral, sem destinação específica 
dos recursos, com a modalidade de pagamento parcelado, onde sua contratação poderá ser 
efetuada via contrato de empréstimo. 

Letras de Câmbio: São títulos emitidos para captação de recursos destinados ao 
financiamento do CDC e do Capital de giro. As aplicações em letras de câmbio geram 
rendimentos maiores quando comparados à poupança e fundo de renda fixa, pois sua
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remuneração está em tomo de 101% a 102% do valor do CDI( Certificado de Depósito 
Interfinanceiro). 

Serviços 

A Santinvest trabalha com parcerias na distribuição de fundos de investimento, portanto o 
investidor que aplica por intermédio desta, passa a ser cliente do banco administrador do(s) 
fundo(s) escolhido(s). Com isto o investidor passa a receber avisos de movimentação, extratos e 

informativos diretamente do banco parceiro, mas as movimentações (aplicações e resgates) 
continuam sendo feitas através da Santinvest. 

Para melhor atender seus clientes foi desenvolvido o Extrato Unificado Santinvest. Nele 
são agrupados todos os dados das aplicações mantidas _iunto aos bancos parceiros da Santinvest, e 

pode ser emitido a qualquer hora ou enviado ao cliente dentro da periodicidade que ele 
programar. 

Para demonstrar a eficiência de seus fundos de investimento e acompanhar a carteira de 
seus clientes, a Santinvest dispõe de um modemo software específico para o Sistema de Análise. 
Como o banco de dados deste sistema é alimentado diariamente com as cotas de todos os fundos 
da indústria nacional, pennite-se assim, fazer diversas análises e traçar gráficos de desempenho e 

combinação entre eles. Este instrumento, por trazer dados de todos os fundos do Brasil, 
proporciona a análise inclusive dos fundos de outras instituições, fiazendo com que essa análise 
seja mais completa e o acompanhamento mais eficiente. 

Um outro serviço muito eficiente prestado pela Santinvest traz como resultado uma 
sugestão de portfólio para seus clientes. Efetuado através do Sistema de Identificação de Perfil 
Santinvest (SIPS), não é necessário ir até ao escritório, pois, este sistema está disponibilizado 
on-line na página da Santinvest no endereço www. santinvest.com.br, proporcionando facilidade e 

comodidade a todos os possíveis investidores que venham tomar-se um cliente da Santinvest. 

5.1.10 Análise de desempenho 

Após a análise do composto mercadológico, partiremos para uma análisecomparativa do 
desempenho obtido pela Santinvest de 1994 ate' a ano de 2001.
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Primeiramente a seguinte tabela e gráfico nos mostram a evolução do patrimônio líquido e 

do lucro líquido da Santinvest desde 1994 até 2001. 

Tabela 5. l.l0.l : Evolução do patrimônio líquido e do lucro liquido 
E 1 111--4-10.›.1.¢..ø.11.1o1L L 1.1. -v .1.1u1-._ 

(em RS mil) 
EVOLUÇÃO PATIUMONIAL A% LUCRO LÍQUIDO 

1994 3.895 - (266) 
1995 5.327 36,77% 509 
1996 5.960 11,83% 831 

1997.LLL L 7z37ãLL L L LL 2.15112/1» L LLLL1L-flL7L7 
1993 

` T9486 28,66% 2.324 
1999 12.357 30,27% 2.317 
2000 15.17§_ __W___V_Vg2,'_/_9¶›__ W *__ _"2._$14 Eööiwmm “W"'*'^"1“21f972 W “W” 

-1,32% 
Í ` ¬ 

2.690 
Fonte: Relatório 2001 
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Figura S.l.l0.l : Evolução do PL e LL 
Fonte: Relatório 2001 

Fica claro uma evolução positiva tanto do lucro líquido quanto a do patrimônio líquido 
que desde 1994 até 2001 obteve uma valorização de 284,4%. A redução do PL e LL em 2001 
origina-se da recompra de ações no valor de R$2.252.600,27, em decorrência da saída dos 
seguintes sócios: Weg S/A, Cia Hering S/A, Perdigão S/A e Cia Hansen Industrial.



Tabela 5. l.l0.2: Variação do valor patrimonial das ações 

VARIAÇÃO DO VALOR PATRIMONIAL DAS AÇõEs(v1›A1 

1 994 0,022 

EVOLUÇÃO v.P.A . A% 

1995 0,030 36,36% 
1 996 0,033 l 0,00% 
1 997 0,041 24,24% 
1998 0,054 31,71% 
1999 0,070 29,63% 
2000 0,087 24,29% 
2001 9›_Q§Ã :Êz3°°/° 
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Como é demonstrado no gráfico, as ações obtiveram um acréscimo no seu valor de 
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Flgura 5.l.l0.2: Evolução V.P.A. 
Fonte: Relatório 2001 

recompra ações, já supracitada, efetuada no final do exercício de 2001. 
286,3% de 1994 até 2001. Este valor só não se tomou maior devido à operação efetuada de



Tabela 5.1.10.3: Operações de crédito pessoal 

OPERAÇÕES DE CRÉDITO PESOAL (CP) 
Valor Total Liberado em RS N” contratos 

2000 2001 2000 2001 
all 920.838,36 1.105.419,90 E 544 6573 
fev 1.279.407,25 1.349.617,81 792 734 

131132s_,39__ _ ,1ós1 _1_1g . 255.2 ffff -- - - .. 29° rabfn "WW 
. . . .91 , 

1.168.207,67 1.210.833,24 07790 734 
mai 1.208.453,59 1.272.795,10 865 794 
jun 908.702,02 954.128,29 666 641 
jul . 887.570,17 1.155.039,25 748 692 
ago 969. 540,07 1.332.866,57 684 798 
S81 1.011.219,50 1.458.932,52 675 838 
out 1.358.010,33 2.028.825,28 877 1076 
nov 
dez 

1.446.000,00 1.559.200,58 
1.132.207,22 1.067.266,67 

890 
670 

781 
538 

TOTAL, 13.601.484,48 16.176.836,40 9323 
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Figura 5. 1 _ 10.3: Volume de Crédito Pessoal 
Fonte: Relatório 2001 

Pode-se observar que a média de capital liberado para o crédito pessoal ultrapassa um 
milhão de reais por mês, sendo que o incremento de 2000 para 2001 foi de 18 93% 

11 12
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NÚMERO DE CONTRATOS CRÉDITO 
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Figura 5. l . 10.4: Número de contratos crédito pessoal 
Fonte: Relatório 2001 

O número de contratos subiu 2,98% entre 2000 e 2001. Em relação ao volume liberado 
que teve alta de 18,93% no mesmo periodo, pode-se dizer que o valor liberado por contrato subiu 
1 5,5%. 

Tabela 5.l.l0.4: Operações de Giro 

OPERAÇÓES DE cmo 
Valor Total Liberado em RS N” contratos 

2000 2001 2000 2001 
jan 3.679.062,00 2.984.177,93 67 48 
fev 3.017.995,00 2.153.970,71 65 46 
mal' 3.691.090,00 3.446.082,31 57 60 

.EPP ...2-34.9-972-99 ., - . 
2-499-7072?. 

mai 
4§o._Vfi¬,.o§,0 

3Í304.5ä5,00 1Í¿71Í90e,91 65 73 
jun 3.263.765,00 3.385.287,31 39 74 
jul . 2270.136,00 3.406.665,22 33 83 
ago 3225.909,00 4.154.807,38 45 72 
set 3.303.875,00 3.452.508,08 48 70 
out 3.690.893,00 3.300.891,09 45 60 
HOV 3.333.448,00 3.487.885,64 51 66 
dez 2.517.861 ,00 2.704.981,08 

TOÍÃL" "äfÇí4¡!Íš§0iÇÕói" 
*O O 

i36.'ã4"9.8Íí,'97I 
Í.._-W.¬$9__Í 71- . 

013 rss 
Fonte: Relatório 2001
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Figura 5.l.l0.S: Volume Giro 
Fonte: Relatório 2001 

O volume liberado em 2001 obteve um decréscimo de 3,45% em relaçao ao ano de 2000 
Porem, a média mensal ficou na casa dos três milhões de reais. 

NÚMERO DE CQNTRATOS GIRO 
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Figura 5.1. 10.6: Número de contratos Giro 
Fonte: Relatório 2001 

diminuiu significativamente, chegando a baixar 25%. 

10 11 12 

Diferente do crédito pessoal, o giro obteve um acréscimo de 28,71% nos contratos em 
2001 Ocorreu justamente o oposto do crédito pessoal, ou seja, o volume liberado por contrato
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Tabela 5.1. 10.5: Liberações acumuladas no ano 

LIBERÀÇÕES ACUMULÀDAS NO ANO - VOLUME 
dúzias 

I 
dez/97 

I 
dez/ea 

I 
dez/99 

I 
dez/oo 

I 
úez/01 

GIRO %Z.245.559,00 9.944.842,0010.249.266,26 38.382.201,48 7.648.531,00 6.349.870,94 
Crédito 
Pessoal 7.565.090,0012.990.548,00 14.231 .840.12 8.083.918,2913.601.484,48 16.176.836,40 

Total IZ9.810.649,00 I22.935.390,00 I24.481.106,38 
I 
46.466.119,77I51150.015,48 I52.526.707,34 

Fonte: Relatório 2001 
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Figura 5.1.10.7: Liberações acumuladas no ano 
Fonte: Relatório 2001 

Constata-se que as operações de giro deram um salto de 1998 para 1999 de 274,48%, 
conseguindo manter o bom desempenho até 2001. Já o crédito pessoal vem mantendo um bom 
nível desde 1997, tendo apenas uma pequena queda em 1999, mas já recuperada no ano seguinte 
e estabilizando-se em 2001. Em 1997 e 1998 as operações de crédito pessoal superaram as de 
giro numa média de 34,73%.
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Tabela 5.1.10.6: Posição da carteira ativa 

POSIÇÃO DA CARTEIRA ATIVA - VOLUME 
‹ dez/96 

| 
dez/97 

1 
dez/93 

l 
dez/99 

I 
dez/oo 

I 
dez/01 

Crédito 
GIRO 1.866.517,00 752.854, 3.337.023,00 7.496.301,41 5.639.164,00 4.800.283,00 

Pessoal 4.242.936,00 9.578.407,00 8.138.602,00 7.457.723,7 14.082.388,00 18.156.754,00 

Total 6.109.453,00 il0.33l.26l,00i ll.475.625,00i l4.954.025,20i 19.721.552,00' 22.957.037,00 
Fonte: Relatório 2001 
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Figura 5.1.l0.8: Posição da carteira ativa 
Fonte: Relatório 2001 

Constata-se que a posição da carteira ativa (recursos à receber até o vencimento do 
contrato) para o crédito pessoal evolui positivamente a partir de 1999 e o Giro comporta-se 
negativamente. Isso ocorreu porque houve uma migração dos clientes do Giro para o crédito 
pessoal, pois este apresenta melhores condições para o pagamento. A média de crescimento do 
total da base ativa desde 1996 foi de 31,76%.
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ANO LIBERADO DO DO DO INADIMPLENTES AL CUPERADO OTAL ALDODEVEDO TAL 

.1995 17.218.991,00 694.723,80 4,03*V 0 694.723,80 4,03% 
50.1996 29.siõ}õ49,ó‹í 0 0,009/ 381.998,55 031.998,55) _ 1,28% 

.1997 22.935.390,00 1 0.400,00 0,05°/ 0 1 0.400,00 0,05% 

.l998 24.481.106,38 0 0,007 140.000,00 0,57*V (140.000,00) - 0,57% 

.1999 46.466.199,77 1 32.898,07 o,29‹/ 0 0,009/ 13 2.898,07 0,29% 

.2000 51.250.015,48 86.093,64 0,17'V 27.434,98 0,059' 58.658,66 0,11% 

.2001 52.526.707,34 48.752,67 0,09°/ 36.202,87 0,07°/ 1 2.549,80 0,02% 
TOTAL 244.639.053›97 972.868,18 0,40'V 585.636,40 0,249/ 

o,oo°/ 
Lzsv 
0,009/ 

387.231,78 0,16% 
Fonte: Relatório 2001 

houve aumento de 205,05% no volume de crédito liberado. 
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Figura 5.1.10.9: Liberações 
Fonte: Relatório 2001

. â 

As liberações de crédito vem crescendo de forma linear, sendo que desde 1995 até 2001
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Figura 5.1 .10.lO: Inadimplência X Recuperação 
Fonte: Relatório 2001 

Em 1995 ocorreu o maior índice de inadimplência da história da Santinvest, que foi de 
4,03% do total liberado no mesmo período. A partir daí a empresa implantou o sistema de 
cobrança em folha de pagamento, o que fez com que diminuísse para zero a inadimplência do ano 
seguinte. No período de 1995 até 2001 já foram recuperados 60,2% do montante dos 
inadimplentes. Neste mesmo momento a taxa de inadimplência ficou somente nos 0,4% do 
montante liberado.
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5.1.11 Pontos Fortes e Fracos 

Logo abaixo estão enumerados os pontos fortes e os pontos fracos da Santinvest. 
Pontos fortes: 

Q Taxa de juros de 3,20% a.m. Prazo até 24 meses. 
0 Depósitos efetuados no banco de preferência do tomador do crédito, desde que a 

conta seja titulada pelo mesmo. 
0 Seguro prestamista (gratuito). Esse seguro liquida as parcelas vincendas no caso 

de ocorrer sinistro com 0 tomador do crédito desde que o devedor não apresente 
doença preexistente no ato da liberação da operação. 

0 Parcelas de amortização são fixas, sem taxas extras, e caso o empréstimo seja 
liquidado antecipadamente, é concedido desconto dos juros a decorrer. 

0 Comprometimento de até 30% do salário do financiado, o que não deixa o cliente 
em situação dificil ou até mesmo de insolvência para o pagamento do empréstimo. 

0 Não há cartão de crédito, cheque especial e carteira de seguros, o que facilita a 

manutenção do solicitante do crédito dentro da sua margem consignável. 
0 Atuação regional (somente em Santa Catarina). 

Pontos Fracos 

0 Não possui rede bancária, dificultando a captação de novos clientes. 
o Faltam produtos/serviços, financeiros comuns em outras instituições bancárias 

(seguros, internet-bank) 

0 Ações de marketing não são planejadas de forma profissional e estruturadas.
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5.2 Análise do ambiente externo 

Esta análise toma-se imprescindível para que a empresa tenha uma visão do mundo que 
gira a sua volta. 

Parcerias 

Após cuidadosa análise, foram selecionadas instituições financeiras altamente 

qualificadas na gestão de recursos e fundos de investimento, com o intuito de formar parcerias 
sólidas para a distribuição de seus produtos e serviços em todo estado de Santa Catarina. 

0 Liberal Asset Management: com foco exclusivo na gestão de 
recursos de terceiros e tendo como acionista controlador o Bank of America, 
administra mais de R$ 3,5 bilhões através de uma equipe altamente especializada, 
com performance consistente e longa tradição no mercado financeiro. 

0 Lloyds Asset Management: tem como missão prestar serviços em 
administração de investimentos com qualidade superior, utilização intensiva de 
tecnologia e, principalmente da transparência e conduta ética. Administra 

atualmente mais de R$ 4 bilhões em recursos de terceiros e faz parte do Lloyds 
TSB Group com 234 anos de experiência mundial. 

0 BBA-Capital: é uma “join-venture” fonnada pelo banco .BBA- 
Creditanstalt S.A. e pela Capital Group Intemational Inc., e tem como propósito 
único a administração de recursos de terceiros. A Capital Group é hoje um dos 
maiores administradores de recursos do mundo, com um volume da ordem de US$ 
380 bilhões. No Brasil a BBA- Capital administra aproximadamente R$ 2 bilhões, 
em fiindos de investimentos mútuos e exclusivos. 

Fornecedores 

Como a Santinvest se caracteriza por ser uma empresa cuja matéria-prima é capital 
próprio associado ao capital de terceiros, seus fomecedores viriam a ser seus próprios clientes. 
Porém vale ressaltar os fomecedores que desempenham um importante papel para que o ambiente
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de trabalho permaneça sempre harmonioso. proporcionando o bom rendimento dos funcionários 
que ali desenvolvem suas atividades. São estes: 

0 Produtos de Limpeza Göedert Ltda.: responsável pelo material de limpeza 
0 Xerox Comércio e Indústria Ltda.: responsável pelas máquinas e 

equipamentos para xerox 

o Mastercorp do Brasil Ltda.: responsável pelas máquinas e equipamentos 
para fax 

0 Mila Informática Ind. Com. e Imp. Ltda.: responsável pelas máquinas e 

equipamentos de informática 
ø Lex Graf Ltda.: responsável pelo material de impressão 

Concorrência 

Ao se tratar de uma instituição financeira, a Santinvest tem como seus concorrentes todos 
os bancos e instituições que prestam 'esse tipo de serviço. A concorrência mais acirrada se dá nas 
linhas de créditos pessoais (CDC) e no capital de giro. Entre os maiores concorrentes e suas 
respectivas taxas de juros aplicadas sobre o CDC estão: 

0 Banco REAL - 5,95% a.m. 
0 @1 - 4,80% a.m. 
0 Banco do Brasil- 5,90% a.m. 

A Santinvest supera a sua concorrência, operando com uma taxa de 3,20% a.m. Isto se dá 
pelo modo como a Santinvest cobra dos seus clientes, que se caracteriza pela cobrança direto na 
folha de pagamento. Esta fonna de cobrança dá maior segurança à Santinvest quando se trata do 
problema de inadimplência.
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5.2.4 Ambiente geral 

Segundo HALL (apud Chiavenato, 19951110), o ambiente geral é constituído das 
seguintes variáveis: “tecnológicas_, políticas, econômicas, legais, sociais, demográficas e 

ecológicas” porém, aqui se discorrem apenas três delas. 

Ambiente tecnológico 

Em muitas empresas bem-sucedidas, a informática - especialmente o software utilizado - 

constitui o elemento central e fundamental do processo de compartilhamento do conhecimento e 

do esforço inovador. Sem dúvida, a informática permite reduzir, eliminar ou interligar várias das 
etapas do processo de inovação empresarial. O uso intensivo de softwares complexos e 

abrangentes de gestão de negócios proporciona forte interação com clientes, fornecedores e todo 
o ambiente de tarefa da organização e, conseqüentemente, constitui uma plataforma tecnológica 
capaz de assegurar qualidade, serviço e personalização. 

Hoje a Santinvest possui diversos softwares que auxiliam em muito o desenvolvimento de 
suas tarefas. Em se tratando de uma instituição financeira, é do seu dia a dia a utilização de 
gráficos, simulações, previsões, cotações, que sem dúvida não seria possível se não fosse o 
auxílio da tecnologia. A busca contínua por atualizações e novas tecnologias também se faz 
presente para, conseqüentemente, repassar para melhoria de seus produtos e serviços. 

Ambiente político 

Por vários meses, as incertezas em relação à trajetória da política econômica a partir de 
janeiro de 2003 fizeram com que os precos dos ativos brasileiros se depreciassem incrivelmente 
até o ponto de contaminar os próprios fundamentos da economia nos últimos meses, expressos 
sobretudo no crescimento da dívida do govemo. 

Passadas as eleições, as atenções de todo o país se voltam para os primeiros passos do 
próximo govemo. Embora ainda haja uma dose razoável de incerteza., como seria de se esperar, o

z
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governo eleito vem colhendo vitórias importantes na batalha das expectativas. Os sinais emitidos 
até agora pelas suas principais lideranças são promissores. Após confirmados os nomes dos 
principais integrantes da nova equipe econômica, foram reafirmados todos os compromissos 
assumidos durante a campanha de austeridade fiscal, prudência na condução da política 
monetária e respeito aos contratos domésticos e externos. 

Certamente ainda há um longo e sinuoso caminho a percorrer, considerando os poucos 
recursos, os grandes desafios e as enormes expectativas que se defronta o governo eleito. Se 
mantidos os sinais dados até agora pelo novo govemo, os mercados devem, como sempre, 
antecipar os dias melhores que virão. 

Ambiente econômico 

Pelo terceiro ano consecutivo, o país estourou o alvo da inflação estabelecido pelo regime 
de metas. Em 10 de janeiro de 2003, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou o resultado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 2002: ficou 
em 12,53%, bastante acima dos 7,67% registrados em 2001. Foi a maior alta de preços desde 
1995, quando o IPCA registrou 22,41 %, e refletiu basicamente o repasse da alta do dólar sobre os 
preços ao consumidor. 

O IPCA é calculado em nove regiões metropolitanas do país, além de Goiânia e Brasília, e 

apura a inflação para as famílias com rendimento entre um e 40 salários mínimos. Ê o indicador 
oficial da inflação no Brasil. 

O teto da meta de inflação para 2002 era de 11%, segundo último acerto feito pelo 
governo brasileiro com o Fundo Monetário Intemacional. 

A meta inicial estabelecida pelo govemo era de 3,5%, com dois pontos de variação para 
cima ou para baixo. A disparada do dólar jogou esse ob_ietivo por água abaixo. Por causa do 
acordo com o FMI, várias alterações para o limite máximo a ser tolerado foram feitas até se 
chegar a 1 1%.
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Mesmo assim, isto não foi cumprido e agora o país terá que explicar ao organismo 
internacional as razões desse descumprimento. Mas isso não impedirá o govemo brasileiro de 
continuar sacando as parcelas do empréstimo de USS 30 bilhões feito pelo FMI ao Brasil. 

Quando se olha a série do IPCA apurada durante o ano, nota-se que a pressão 
inflacionária começou a partir de junho, quando a moeda americana subiu com mais força. Nesse 
período, os alimentos também inverteram a trajetória de queda de preços que vinham 
apresentando. 

O IPCA acumulado no primeiro semestre do ano foi de 2,94%, enquanto que na segunda 
metade do ano ficou em 9,31%. 

O resultado mais expressivo foi registrado em novembro, quando a taxa chegou a 3,02% 
causada por urna alta de 5,85% dos alimentos e 10,53% da gasolina. 

O importante, a partir de agora, é observar que o comportamento da inflação está 

mudando. Os últimos indices divulgados para dezembro mostram um arrefecimento dos preços. 
O dólar também continua perdendo força em relação ao real, o que traz um certo otimismo para o 
futuro. 

Já em dezembro de 2002, o IPCA também caiu em relação a novembro. Fechou em 
2,10% contra os 3,02% de novembro. Alimentos, combustíveis e gás de cozinha tiveram 
aumentos menores do que os registrados no mês anterior. As maiores pressões do índice, em 
dezembro, vieram do cigarro e dos remédios. 

O nível de emprego na indústria de Santa Catarina cresceu 3,44% em 2002, o que resultou 
na geração de 6,3 mil novos postos de trabalho nas 380 maiores indústrias catarinenses de 21 
setores. De acordo com levantamento da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 
(FIESC), os maiores aumentos de quadro ocorreram nos segmentos alimentar, madeira e material 
elétrico e de comunicação. 

Com os ajustes de pessoal nonnalmente realizados no final do ano, época em que as 
atividades sazonalmente se retraem, houve redução de 0.73% no nível de emprego em dezembro 
de 2002, depois de quatro meses consecutivos de superávit nas vagas. 

"Apesar do decréscimo observado em dezembro, a indústria catarinense apresentou taxas de 
geração de emprego positivas em nove dos 12 meses do ano e fechou 2002 com um superávit 
expressivo", observa o presidente do Sistema FIESC. José Fernando Xavier Faraco. "Até 

novembro, a indústria catarinense gerou, em números globais do Ministério do Trabalho, mais de



40 

23 mil empregos, ou seja, mais de 10% do total de empregos criados pela indústria em todo o 
país", comemora Faraco. 

As indústrias catarinenses exportaram em 2002 um total de USS 3,15 bilhões, superando 
os US$ 3,02 bilhões contabilizados em 2001, até então recorde histórico do Estado. Segundo os 
dados da Unidade de Acompanhamento Econômico Industrial da Federação das Indústrias do 
Estado de Santa Catarina (FIESC), com base nos números fomecidos pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, as exportações catarinenses cresceram 4,25% 
com relação a 2001. “Essa performance deve-se, não só à desvalorização do real frente ao dólar, 
mas aos investimentos direcionados à prospecção de novos mercados que resultaram em 
crescentes saldos positivos da balança comercial catarinense na última década", afirma o 
presidente do Sistema FIESC, José Femando Xavier Faraco. 

Além das vendas ao exterior, o saldo da balança comercial catarinense também registrou 
marca histórica. Mesmo com o crescimento de 8,27% nas importações de Santa Catarina, o saldo 
foi de USS 2,22 bilhões. "Para se ter uma idéia, esse montante representa mais que o total das 
exportações catarinenses de 1993, que foi de US$ 2,19 bilhões", compara Faraco. O presidente da 
FIESC explica que, ao contrário do Brasil, que conseguiu seu saldo positivo da balança às custas 
da diminuição das importações (-15,02%), Santa Catarina exportou e importou mais. 

Segundo ele, mesmo com a crise na Argentina, que inviabilizou as vendas para o então 
segundo maior comprador de produtos catarinenses, os empresários catarinenses souberam traçar 
estratégias e conquistar outros mercados na Europa, Oriente Médio e Ásia. Dentre esses novos 
mercados, o presidente da FIESC cita, especialmente, a Rússia, que comprou de Santa Catarina 
40% mais que em 2001; Japão e Chile. ambos com crescimento em tomo de 15%. 

Diante do desempenho alcançado ao longo de 2002, Faraco afirma que a performance 
catarinense não é algo que aconteceu de repente. "Há um longo caminho percorrido pelas 
empresas que investem em busca da inovação tecnológica e agregação de valor. A FIESC, por 
sua vez, tem desenvolvido muitas ações nesta direção, como a criação do Centro Intemacional de 
Negócios, dos consórcios de exportação e as ações que estimulam às empresas a participarem de 
feiras intemacionais, rodadas de negócios e missões empresariais. A reconhecida qualidade dos 
produtos de Santa Catarina também favorece o crescimento no mercado globalizado", completa. 

A possibilidade de uma guerra dos EUA e Iraque ser um evento mais prolongado poderia 
levar o govemo brasileiro a ter que atuar com uma política monetária e fiscal mais restritiva, além
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de buscar uma aceleração das reformas para minimizar os impactos da guerra. A afirmação foi 
feita em 06/02/03 pelo Chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, José Carlos Rocha Miranda. 

Segundo Miranda, uma guerra de três a quatro meses de duração poderá requerer a 

necessidade de alta dos juros em três pontos percentuais. Além dos juros, seria também 
necessário elevar ainda mais o esforço fiscal do setor público. Ele justificou a alta dos juros como 
uma medida necessária para manter os fluxos minimos de capital no país. 

A economia e a política, quando caminham em harmonia, são fatores determinantes para 
vitalidade da Santinvest, que é totalmente dependente destas variáveis. Os valores das taxas 
impostos pelo Banco Central determinam a margem lucro em que a empresa pode atuar. 

As crises econômicas influenciam diretamente no setor atuante da Santinvest. Fica claro 
que um mercado estável proporciona maiores rendimentos para a organização. 

5.2.5 Oportunidades e ameaças 

Ao analisar as ameaças e as oportunidades, a Santinvest poderá evitar situações 

desagradáveis, ao mesmo tempo em que poderá viabilizar oportunidades únicas em seu negócio. 
Principais ameaças: 

0 Guerra entre EUA e Iraque desestabilizaria a economia mundial. 
0 Uma forte alta da inflação faria com que as taxas de juros se elevassem em 

demasia, inibindo as operações de empréstimo. 

Q O inicio de um novo govemo gera expectativas e incertezas no mercado 
financeiro. 

Principais oportunidades 

o Uma leve alta na inflação faria com que as pessoas precisassem mais de dinheiro, 
recorrendo a empréstimos. 

Q Um pequeno aumento nas taxas de juros faria com que a margem de lucro da 
Santinvest se elevasse.
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ê pnoomósrrco 

Na etapa de prognóstico são definidos: a missão da empresa, os objetivos principais, as 
estratégias de marketing, o plano de ação e a projeção da DRE (Demonstração do resultado do 
exercício). 

Missão da empresa 

A missão da Santinvest foi definida com sucesso no item 5.1 .3_, sendo descrita da seguinte 
forma: 

“Promover investimentos e participações em negócios e empreendimentos, de 
interesse para a economia catarinense”. 

Objetivos do Plano 

Os objetivos desse plano de marketing se relacionam ao aumento da base de clientes da 
Santinvest no ano de 2003. O objetivo geral é: 

u Aumentar a base de clientes para o ano de 2003. 

Os objetivos específicos são: 

A - Aumentar a base de captação de Letras de Câmbio em 116,93%, entre 2001 e 2003, 
sendo que este valor é de R$4.595. 128,00. 

B - Aumentar o número de contratos de CDC e Giro, com amplo destaque para o CDC.
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Estratégias do plano 

Para o objetivo “A”: “Aumentar a base de captação de Letras de Câmbio em 116,93%, 
entre 2001 e 2003, sendo que este valor é de R$4.595.128,00", foram selecionadas as seguintes 
estratégias de promoção: 

1. Divulgação das vantagens de aplicação em Letras de Câmbio por anúncios em 
rádio. 

2. Divulgação das vantagens de aplicação em Letras de Câmbio por anúncios em 
jornais 

3. Simulações de aplicações em Letras de Câmbio na intemet no site da Santinvest 
4. Contratação de um Gerente de Captação de Recursos. 

Para o objetivo “B”: “Aumentar o número de contratos de CDC e Giro, mas com amplo 
destaque para o CDC”, as estratégias selecionadas foram: 

1. Contratar um representante da Santinvest para atuar na cidade de Chapecó, 
atendendo toda a região oeste de Santa Catarina. 

2. Contratar um representante da Santinvest para atuar na cidade de Joinville, 
atendendo toda a região norte de Santa Catarina. 

3. Contratar um representante da Santinvest para atuar na cidade de Blumenau, 
atendendo toda a região do Vale do Itajai. 

4. Contratar um representante da Santinvest para atuar na cidade de Criciúma, 
atendendo toda a região sul de Santa Catarina.
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Plano de ação para implantar as estratégias de marlretiig 

Nesta etapa são detalhadas todas as estratégias que irão resultar no alcance dos objetivos. 

PLANO DE AÇÃO A1 
'OBJETIVO (A): Aumentar a base de captação ESTRATÉGIA (1): Divulgação das' 

de Letras de Câmbio em 116,93%, entre 2001 e vantagens de aplicação em Letras de Câmbio 
2003, sendo que este valor é de R$4.595.128,00. por anúncios em rádio. 
RESPONSÁVEL ATE/IDADE ' PERÍODO 

| 

CUSTO (RS) 
I 1 

com a gerência 
Diretor Geral Elaborar O texto e discuti-lo 01/03 a 04/03 

l 

5.000,00 ano 

I 1 

Quadro 6.1 : Plano de ação A1 

Descrição: Elaboração de texto claro e objetivo para inserção na rádio em horários a 

serem definidos pela diretoria. 

PLANO DE AÇÃO A2 
I OBJETIVO (A): Aumentar a base de captação de ESTRATÉGM (2): Divulgação das' 

Letras de Câmbio em 116,93%, entre 2001 e 2003, vantagens de aplicação em Letras de 
sendo que este valor é de R$4.595_128,00. Câmbio por anúncios em jomais. 

RESPONSÁVEL ATWIDADE PERÍODO CUSTO (Rs) 
Diretor Geral Discutir com a gerência i 

01/03 a 04/03 5000,00 ano 
sugestões para O anúncio 

Quadro 6.2: Plano de ação A2 

Descrição: Elaboração de anúncio para publicação em jornais de circulação estadual.
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PLANO DE AÇÃO A3 
'OBJETIVO (A): Aumentar a base de captação de l ESTRATÉGLÁ (3): Simulações de 
Letras de Câmbio em 116,93%, entre 2001 e 2003, 

! 

aplicações em Letras de Câmbio na intemet 
sendo que este valor é de R$4.595. 128,00. I 

no site da Santinvest. 
O RESPONSÁVEL 

| 

ATD/IDADE PERÍODO 
\ 

CUSTO (RS) 
l fa i 

como será O simulado 
Diretor Geral Discutir com funcionário 01/0.» a 04/03 

I 

0,0 

Quadro 6.3: Plano de ação A3 

Descrição: Pennitir que o investidor perceba as vantagens de aplicar em Letras de 
Câmbio, simulando seu investimento no site da Santinvest. Não ocorrerão gastos, pois existe um 
funcionário especializado em construção de sites. 

PLANO DE AÇÃO A4 
I OBJETIVO (A): Aumentar a base de captação de ESTRATÉGIA (4): Contratação de um 
Letras de Câmbio em 116,93%, entre 2001 e 2003, Gerente de Captação de Recursos. 

I 

sendo que este valor é de R$4.595.128,00. 
O RESPONSÁVEL 

1 
AT1v1DADE PERÍODO CUSTO (RS) 

i 

entrevistas com candidatos

l 

Diretor Geral izfrvaliação de currículos el 01/03 a04/03 4.080,00 mês ' 

Quadro 6.4: Plano de ação A4 

Descrição: A contratação de um gerente de captação de recursos se fará necessário para 
que este possa supervisionar a atuação dos representantes regionais.
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PLANO DE AÇÃO B1 
OBJETIVO (B): Aumentar o número de contratos ESTRATÉGIA (1): Contratar um 
de CDC e Giro, mas com amplo destaque para o representante da Santinvest para atuar na 
CDC. cidade de Chapecó, atendendo toda a região 

oeste de Santa Catarina. 

RESPONSÁVEL ATiv1DADE l PERÍODO 
i 

CUSTO (Rs) 
Diretor Geral Análise de curriculos e* Ol/O3 a 05/03 

entrevista com candidatos 
_o

o 

Quadro 6.5: Plano de ação Bl 

Descrição: Contratação de um funcionário que represente a Santinvest, atuando na 
prospecção de clientes para atingir a região oeste do estado. Os valores pagos aos representantes 
serão efetuados através de comissionamento, sendo: 0,10% sobre os valores liberados de capital 
de Giro, sendo este percentual acrescido à taxa de juros aplicada e 3% sobre os valores liberados 
para O crédito pessoal, sendo este percentual acrescido à TAC (Tarifa de Ativação de Crédito). 

PLANO DE AÇÃO B2 
OBJETIVO (B): Aumentar o número de contratos l ESTRATEGIA (2): Contratar um 
de CDC e Giro, mas com amplo destaque para o representante da Santinvest para atuar na 
CDC cidade de Joinville, atendendo toda a região 

norte de Santa Catarina. 
RESPONSÁVEL 

| 

Ar1vrDADE l PERÍODO CUSTO (Rs) 
Diretor Geral lAnálise de currículos e li O1/O3 a 05/03 0,0 

entrevista com candidatos 
| | 

Quadro 6.6: Plano de ação B2 

Descrição: Contratação de um funcionário que represente a Santinvest, atuando na 
prospecção de clientes para atingir a região oeste do estado. A remuneração deste funcionário já 
foi descrita no Plano de Ação Bl.
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PLANO D AÇÃO B3E 
'“0BJETIVO (B): Aumentar o número de contratos * ESTRATÉGIA (3): Contratar um 
de CDC e Giro, mas com amplo destaque para o representante da Santinvest para atuar na 
CDC cidade de Blumenau, atendendo toda a 

região do Vale do Itajai. 
RESPONSÁVEL 

| 

AT1vrDAr›E | PERÍODO 
| 

CUSTO (Rs) 
¡Diretor Geral |=Ânálise de currículos e i 01/03 a 05/03 

I 

0,0 

l entrevista com candidatos 
I l I 

Quadro 6.7: Plano de ação B3 

Descrição: Contratação de um funcionário que represente a Santinvest, amando na 
prospecção de clientes para atingir a região do Vale do Itajai. A remuneração deste funcionário já 
foi descrita no Plano de Ação Bl. 

PLANO DE AÇÃO B4 
l OBJETIVO (B): Aumentar o número de contratos 'ESTRATÉGIA (4): Contratar um 
de CDC e Giro, mas com amplo destaque para o representante da Santinvest para atuar na 
CDC. cidade de Criciúma, atendendo toda a 

região sul de Santa Catarina. 
' RESPONSÁVEL ATMDADE | PERÍODO ' CUSTO (Rs) 
lioizaofozz-ai Análise de czzffâc-.tios el o1./os aos/os 

` 

o,o 

entrevista com candidatos 
V

‹ I l 

Quadro 6.8: Plano de ação B4 

Descrição: Contratação de um funcionário que represente a Santinvest, atuando na 
prospecção de clientes para atingir a região sul do estado. A remuneração deste funcionário já foi 
descrita no Plano de Ação B1.
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Orçamento do plano 

PLANO DE AÇÃO CUSTO ANUAL R$
I 

A1 I 5.000,00 I 

A2 I 5.000,00 I 

A3 
I 

0,0
I A4 35.360,00 

I I Bl 0,0 

B2 I 0,0 
'I 

B3 0,0 

B4 0,0
l TOTAL ` 

45.360,00 
I I 

Quadro 6.9: Orçamento do Plano 

Para a estratégia A4 foi considerada a data de admissão do funcionário em 01/05/03. 

Implantação e controle 

A etapa de implantação e controle acontece ao serem colocados em prática os planos de 
ação. Para que isto ocorra todas as pessoas envolvidas com a realização do Plano devem ser 
comunicadas e sensibilizadas a cumprir as ações propostas. 

Tomar-se importante neste momento ouvir opiniões de ajustes e discutir continuamente o 
plano. Este documento pode e deve ser modificado de acordo com os obstáculos e as mudanças 
que forem acontecendo no decorrer do ano. 

O controle serve para supervisionar a realização dos planos de ação, para que o objetivo 
proposto seja alcançado. 

Para isto poderão ser utilizados instrumentos simples de controle, como quadros de 
controle de recursos utilizados, de prazos cumpridos e de objetivos atingidos.
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7 CONSIDERAÇÓES FINAIS 

Constata-se que a Santinvest apresenta histórico de solidez financeira intrínseca adequada 
à sua área de atuação. Com ativos dotados de cobertura, apresenta evolução financeira positiva. 
Em tempos de expectativas e incertezas, a Santinvest continua crescendo ano após ano, atuando 
com as melhores taxas do mercado e ganhando espaço em Santa Catarina. O impacto na variação 
no ambiente macroeconômico é minimizado pelos bons níveis de liquidez e capitalização da 
financeira. 

A estrutura acionária da Santinvest favorece a penetração no mercado de Santa Catarina, 
pois é composta por empresas de diversos setores. com forte presença na economia nacional e no 
cotidiano da população catarinense e brasileira. 

A Santinvest possui inúmeros pontos fortes que superam suas fraquezas. O mercado 
financeiro estadual segue as tendências e absorve as expectativas do ambiente nacional. Fatores 
de âmbito mundial exercem influência tanto positiva quanto negativa sobre o mercado financeiro. 
As oportunidades e ameaças verificadas no cenário mundial e nacional apontam para uma 
possível desestruturação da economia, gerando alguma dificuldade de estabilização no mercado. 

As estratégias propostas neste Plano de Marketing visam estabelecer uma estrutura 
organizada e concisa para a ampliação de sua base de clientes, dentro da realidade em que se 
encontra a Santinvest. O Plano além de expor estratégias visando a divulgação da Santinvest em 
mídia de rádio ejomal, traz também uma proposta de criação de filiais, através de representantes, 
em pontos estratégicos em Santa Catarina, para que assim consiga abranger todo o território 
estadual. Considera-se esta última estratégia arrojada e ao mesmo tempo promissora. Com 
representações em Chapecó, Joinville, Blumenau, Criciúma, além da sede em F lorianópolis, a 

confiança de que a expansão virá com sucesso toma-se cada vez mais realidade. 
Os resultados econômicos e financeiros apresentados e projetados mostram que a 

Santinvest segue o caminho das empresas vencedoras, buscando trazer a glória e o sucesso para 
que no futuro, venha se tomar um banco privado genuinamente catarinense.
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