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RESUMO 

A comercialização de carnes bovinas, resfriadas ou congeladas, é realizada no Brasil 

principalmente por supermercados, porém algumas alternativas veem ganhando força no 

mercado, uma delas é a comercialização online destes produtos. O seguinte trabalho buscou 

apresentar um modelo de comercialização online de carne bovina apresentando para tal um 

estudo de caso da startup FURNAS Top Carnes criada em 2017. O trabalho se baseou na 

pesquisa bibliográfica sobre o assunto carnes e e-commerce, para entender uma possível forma 

de inserção de uma empresa nesse mercado. Após pesquisa e desenvolvimento prático foi 

possível identificar que o empreendimento tem potencial para se tornar uma referencia no 

mercado. Sendo importante para estudos futuros o desenvolvimento de estratégias para superar a 

concorrência no setor que esta crescendo cada vez mais. 

 

Palavras-chave: Agronegócio; Açougue; Comércio; Modelo de Negócios; Pecuária de Corte. 

  



ABSTRACT 

 

The commercialization of beef, chilled or frozen, is carried out in Brazil mainly by supermarkets, 

but some alternatives are gaining strength in the market, one of them is the online marketing of 

these products. The following work aimed to present an online marketing model of beef presenting 

for this purpose a case study of the FURNAS Top Carnes startup created in 2017. The work was 

based on the bibliographical research on the subject meat and e-commerce, to understand a 

possible form of insertion of a company in that market. After research and practical development it 

was possible to identify that the venture has the potential to become a benchmark in the market. It 

is important for future studies to develop strategies to overcome the competition in the sector that 

is growing more and more. 

Keywords: Agribusiness; Beef Cattle; Butchery; Business Model; Trade.  
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1. Introdução 

Aprende-se na escola que o homem é uma evolução dos primatas. Inicialmente ele era 

nômade, sempre indo atrás de comida, água e segurança, com o passar dos séculos 

aprendeu a criar ferramentas, a cultivar alimentos, caçar e a dominar o fogo, com isso 

começou a se acomodar.  

A figura 1 representa a explanação do parágrafo anterior, mas vai além, demonstrando 

que após sua acomodação o homem desenvolveu aspectos da racionalidade e inteligência, 

sendo a tecnologia resultante deles. Os computadores se transformaram em celulares e já 

evoluem para a realidade aumentada.  

Figura 1. Evolução do Homem 

 

Têm-se dois pontos: o primeiro é que a evolução se deu graças a busca de alimentos, 

e o segundo é que o homem desenvolveu a tecnologia para tornar sua vida mais prática e 

ágil.  

Esta dissertação buscou vislumbrar o futuro da aquisição de alimentos, baseando-se que 

o ser humano sempre vai buscar por alimento e por praticidade no seu dia a dia. Realizou-se 

um estudo sobre como a alimentação, em especial o consumo de carne, influenciou a 

evolução do homem e como este busca hoje este produto.  

2. Contexto 

Segundo Urrego (2014) existem evidências de que nossos antepassados consumem 

carne há aproximadamente 2.5 milhões de anos e com o domínio de ferramentas e do fogo, 

iniciaram o cozimento das mesmas, este fato nos diferencia dos demais animais, e foi fator 

crucial no desenvolvimento da espécie.  
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O consumo de carne é até hoje muito importante para o homem, praticamente todos os 

países do mundo consomem a carne bovina, sendo o Brasil um das nações onde mais se 

consome esse produto.  

Com a evolução o ser humano não precisa mais caçar seu alimento, ele passa então a 

domesticar os animais e produzir sua própria carne, trocando o excedente por outros 

produtos. Nasce então o que conhecemos como comercialização. 

No momento atual da economia o comércio passa por uma transformação digital, é a 

chamada economia digital que tem como alicerce a tecnologia da informação e a 

comunicação. O mercado físico começa a perde espaço para o comércio online.  

Devido ao seu baixo custo e facilidade de inserção, a economia digital abre espaço para 

que novos empreendedores ganhem espaço no mercado. O contra ponto dessa facilidade na 

entrada no mercado é da sobrevivência nele, a concorrência é muito elevada, então é 

necessário uma forte gestão de marca par ter um diferencial competitivo.  

3. Janela de Oportunidade 

Como foi visto no contexto do trabalho, existe um sólido comercio de carne a ser 

explorado, existe uma economia em desenvolvimento propícia a novos empreendimentos e 

existem métodos que podem e devem se utilizados para garantir o crescimento das 

empresas. 

As somas desses fatores configuram a janela de oportunidade do e-commerce de carnes 

nobres. 

4. Objetivo 

O trabalho teve como objetivo apresentar um serviço de comercialização de carne, um 

produto largamente consumido no Brasil e no mundo, que busca se de destacar dentro da 

economia digital, utilizando para tal a gestão da sua marca como diferencial competitivo.   

5. Metodologia de Pesquisa e Desenvolvimento 

A metodologia deste trabalho foi separada em dois momentos. O primeiro teórico, 

quando foram levantados dados sobre o assunto e o segundo prático, denominado no 
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trabalho de empreendedorismo, quando a empresa surgiu e foi para o mercado. 

5.1. Pesquisa Teórica  

Foram levantados artigos com os seguintes temas: 

 Carne Bovina; Carnes Nobres; Padrão de Qualidade na Carne; Consumidores de 

Carnes; 

 Tendências de Mercado; Plataformas de Comercialização Online; Estratégias do e-

commerce; 

 E-commerce de carnes; 

 Ferramentas de design e de implantação de startups  

5.2. Empreendedorismo  

O segundo momento foi prático e considerou a elaboração de estratégias do 

empreendimento, tais quais: 

 Desing da startup Furnas Top Carnes 

 Desenvolvimento de estratégia de penetração no mercado de carnes 

 Validação da Furnas Top Carnes 

6. Fundamentação científico-tecnológica 

A fundamentação teórica abordou a cadeia de produção da carne bovina, os padrões de 

qualidade deste produto, a economia digital e o e-commerce e por fim como estes dois 

podem ser trabalhados de forma conjunta.  

6.1. Carnes 

A figura 2 representa três partes da cadeia produtiva da carne bovina.  

A primeira delas se refere a propriedade rural, ou seja, para a produção em si. A 

segunda ao processamento e a terceira ao consumidor final.  

O estudo da cadeia produtiva da carne serve para pontuar os aspectos mais 

relevantes da produção e que vão afetar diretamente na qualidade do produto.  
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  A produção dentro da porteira consiste na criação dos animais. Hoje os pecuaristas 

brasileiros contam com alta tecnologia de produção, isso devido a fatores como o 

melhoramento genético dos animais, a qualidade e disponibilidade da alimentação, o bem-

estar e o manejo sanitário dos animais que influenciam para redução de mortalidade, 

aumento da natalidade e redução no tempo de abate. Esses fatores influenciam a elevação 

da produção e da produtividade da pecuária de corte no país (EMBRAPA, 2018). 

Figura 1. Cadeia Produtiva da Carne Bovina 

 

 

 

 

 

 

 

Existem três sistemas de produção para as fazendas de animais de corte: o extensivo, 

o semi intensivo e o intensivo. O sistema extensivo se refere aos animais que ficam soltos no 

pasto, ou seja, se alimentam basicamente da pastagem que existe na propriedade, devido ao 

seu baixo custo este é o principal sistema de produção utilizado no Brasil. No semi intensivo 

o criador reforça a alimentação do pasto com silagem ou capim, este sistema permite 

melhorar a produção, pois é possível através dela evitar que o animal fique muito magro e 

pouco atrativo para o abate. Por fim tem-se o sistema de produção intensivo, que pode ser 

chamado também de confinamento, com ele é possível ter uma engorda mais rápida do 

animal e com maior qualidade no produto devido ao controle praticado no manejo do animal 

(BRAGATTO, 2008).  

Um destaque para o sistema intensivo de produção, pois o aumento da 

competitividade do setor cobra cada vez mais que os produtores possuam certos padrões de 

qualidade contínua durante todo o ano, essa qualidade é medida pela maciez da carne, cor e 



13 
 
 
 

textura. A utilização do confinamento aumenta a eficiência de engorda do animal, dessa 

forma estes são abatidos com idades mais tenras, novilhos superprecoces com 12 meses e 

os precoces com aproximadamente 2 anos. É um sistema que requer altos investimentos, 

porém garante um melhor padrão do produto (EUCLIDES FILHO et al., 2003).  

A qualidade da matéria prima é o primeiro aspecto que deve ser considerado na 

cadeia da carne. O segundo momento é o beneficiamento do produto. A etapa de 

beneficiamento contempla do transporte do animal vivo para o abatedouro até sua 

comercialização ao consumidor final.  

Existem alguns pontos críticos de controle essa segunda etapa, são eles: o transporte, 

o abate e o armazenamento.  

O momento de transporte do animal vivo da propriedade ao abate é um momento de 

alto estresse para o animal que pode gerar danos na carcaça, como hematomas e fraturas. 

Essas injúrias desvalorizam o valor do produto final ou em casos mais graves condenam sua 

comercialização.  

O abate, outro ponto crítico, deve ser conduzido de forma humanitária, ou seja, com o 

manejo adequado do animal, sem gritos e sem utilização e força, pois caso contrário pode ter 

gerar estresse e fatiga no animal (elevação do pico de adrenalina), o que resulta no pós 

abate em uma carne dura, escura e seca (FRANCO, 2013). 

O ultimo ponto crítico do beneficiamento é o armazenamento, esse processo é 

transversal ao processamento, distribuição e comercialização. A carne por ser um alimento 

perecível necessita de tratamentos para aumentar sua durabilidade, os mais comuns são o 

resfriamento e a salga.  

A comercialização na pecuária de corte pode ser feita da carcaça do animal inteira, 

das peças cortadas ou processadas, sendo elas salgadas, resfriadas ou congeladas, dentre 

os estabelecimentos habilitados para essa comercialização destacam-se os supermercados, 

os frigoríficos, os açougues, casas de carnes e entrepostos de carnes. 
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Por fim, temos a terceira parte da cadeia, o consumidor. Segundo Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) o consumo de carne no Brasil é de 

aproximadamente 26 kg carne/habitante/ano, esse consumo se mantém constante, com 

pequenas oscilações, ao longo dos anos, como podemos ver nas figuras 3 e 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Consumo de Carne per capta em 2018 

Figura 3. Consumo de carne per capta de 2008 a 2018 



15 
 
 
 

 

6.2. E-commerce 

A figura 5 ilustra a era da economia digital e por consequência, do e-commerce. O 

dinheiro, o carrinho de compras e a gestão dos empreendimentos estão cada vez mais 

conectados. 

 

 

 

 

 

 

O e-commerce ou comercio eletrônico é uma ferramenta de comercialização que vem 

se tornando cada vez mais comum na atual economia mundial. Esse fato é derivado da 

popularização da economia e ao aumento de usuários conectados à internet. Ele é utilizado 

pelos empreendimentos como uma vantagem competitiva, devido seu alcance, velocidade, 

praticidade e custo de manutenção. Seu viés ainda está na resistência de alguns 

consumidores que tem receio de comprar online, por questões de segurança, ou que sentem 

falta do contato físico com o produto ou ainda pela falta da assistência especializada na hora 

da compra (COELHO; OLIVEIRA; ALMÉRI, 2013). 

No que tange a assistência técnica, muitas empresas já adotam no seu e-commerce 

os assistentes pessoais, sejam eles mecanismos rápidos de busca ao FAQ (frequently asked 

questions, traduzido para perguntas mais frequentes), ou operadores reais, tornando desta 

forma a experiência de compra mais pessoal ao cliente.  

A palavra “e-commece” se refere a comercialização de produtos de forma online. 

Dentro desse universo se destacam as Lojas Virtuais e os marketplaces. A loja virtual, assim 

como as lojas físicas possuem sua cartela de clientes, além de estratégias próprias de 

Figura 4. E-commerce 



16 
 
 
 

interação com o mercado. Os marketplaces, termo inglês que significa mercados, se 

assemelham aos shoppings, ou seja, englobam várias lojas em um único ambiente.  

Exemplos de marketplaces atuais são: o Mercado Livre, OLX, Buscapé, Amazon e 

muitos outros, dos mais diversos segmentos. 

6.3. O e-commerce de carnes 

O comercio online de carnes no Brasil ainda é um mercado pouco explorado. Hoje ele 

é realizado principalmente pelos grandes supermercados como Extra, Carrefour, Pão de 

Açúcar e alguns poucos açougues, ainda assim o serviço só está disponível em grandes 

cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília.  

No Rio Grande do Norte, local onde foi realizado o estudo de caso foi realizado 

existem alguns pequenos comércios que atuam na comercialização de carnes, sendo o 

Instagram e o Whatsapp as principais ferramentas utilizadas por eles para realizar sua 

comercialização.  

6.4. Ferramentas de design e de implantação de startups 

Das ferramentas utilizadas hoje em dia para o desenvolvimento de novos 

empreendimentos destaca-se o Business Model (BM) Canvas (em português Modelo de 

Negócios Canvas). Esta ferramenta desenvolvida por Alexander Osterwalder propõe um 

modelo de negócios visual para as empresas composto de um quadro subdividido em nove 

blocos. Através dele seria possível entender o contexto completo da empresa e seu objetivo 

de forma rápida e clara, outra vantagem do modelo proposto está na fácil atualização, uma 

vez que os blocos são preenchidos com post its que podem ser facilmente trocados para 

atualização do modelo (CAMPOS, 2017).   

A proposta desenvolvida por Osterwalder serviu de inspiração para outros autores no 

desenvolvimento de outros modelos de Canvas, um deles foi Ash Maurya que desenvolveu o 

Lean Canvas.  

Para Maurya (2012) o Lean Canvas,é uma ferramenta que visa “auxiliar uma empresa 

a descobrir o melhor produto a ser construído com base no aprendizado e nos testes 

contínuos”, ainda segundo o autor a ideia do Lean Canvas é melhor aplicada em empresas 
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menores que ainda estão se validando no mercado.  

Dessa forma temos o BM Canvas para empresas mais maduras e o Lean Canvas para 

as start ups. O modelo de Canvas continua com 9 blocos, porém com 4 trocas, conforme 

quadro 1.  

Quadro 1. Diferenças entre BM Canvas e Lean Canvas 
Bussiness Model Canvas Lean Canvas 

Parceiros Chaves Problemas 

Atividades Chaves Soluções 

Recursos Chaves Métricas Chaves 

Relacionamento com Cliente Vantagem Injusta 

Outra ferramenta muito utilizada para validação de empresas, independente do seu 

tamanho é a Análise de SWOT. A palavra SWOT vem do inglês, strengths, weaknesses, 

opportunities e threats, na tradução para o português temos, forças, fraquezas, oportunidades 

e ameaças, conhecido também como FOFA. Através dessa análise o empreendedor 

consegue visualizar onde deve aumentar seus investimentos (financeiros ou não) e buscar 

alternativas de blindar contra suas ameaças e fraquezas. 

7. E-commerce Furnas Top Carnes 

A partir da análise da cadeia de carnes, seu mercado, da importância e aplicação do e-

commerce, o seguinte trabalho estudou a empresa Furnas Top Carnes. 

A FURNAS Top Carnes como startup, ou seja, empresa jovem que busca incrementos 

financeiros, vem atuando com foco nas novas tendências relacionadas prioritariamente, na 

oferta de produtos diferenciados, na implementação de um modelo de negócio com suporte 

em vendas no formato e-commerce e na prática de atendimentos personalizados 

É uma empresa especializada na comercialização de carnes no Rio Grande do Norte. 

Realiza seu processamento em São Pedro/RN, na Fazenda FURNAS, e os produtos 

finalizados são distribuídos diretamente aos consumidores em Natal/RN, dessa forma optou-

se por não ter loja física para o público. 

Foi criada em outubro de 2017, e atualmente beneficia entre 4 a 10 carcaças bovinas por 
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mês e trabalha com e-commerce e distribuição própria. As carcaças são oriundas de animais 

criados em regime de confinamento da própria fazenda que são abatidos no abatedouro 

estadual de São Paulo do Potengi com idade máxima de 2 (dois) anos. 

A empresa é composta por Maria Luíza Macêdo, engenheira de alimentos, Roberto 

Macêdo, engenheiro agrônomo e Susie Macêdo, administradora.  

7.1. Missão 

Oferecer carnes nobres bovinas com alto padrão de forma prática e personalizada.  

7.2. Visão 

Torna-se uma das principais referências em customização online de carnes nobres no 

mercado. 

7.3. Valores 

Qualidade, agilidade e personalização. 

7.4. Modelo de Negócios 

A empresa Furnas Top Carnes incorporou no seu modelo de negócios as ferramentas 

Toyotistas do Just-in-time, customização e qualidade. 

Just in Time: A empresa só compra o animal da fazenda após realizar toda a venda de 

suas peças, trabalhando dessa forma com a carne mais fresca possível e com pouco 

estoque. Esse fato influencia a qualidade do produto e o custo de manutenção reduzido na 

produção, pois não requer grandes espaços de armazenamento. 

Customização: Os produtos comercializados pela Furnas são feitos sob medida para 

cada cliente, de acordo com seus gostos pessoais. 

Qualidade: A empresa adota medidas de padronização na produção para garantir a 

entrega de produtos que atendam as expectativas do consumidor final.  

8. Validação tecnológica 

Para melhor visualização do modelo de negócios da empresa, utilizou-se da ferramenta 
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da Lean Canvas, conforme imagem 6. 

 

Além do Lean Canvas também se aplicou a análise de SWOT da empresa, conforme 

figura 7. 

PROBLEMA 
 
Consumidores em 
busca de 
praticidade 
 
Consumidores em 
busca de 
confiança 

SOLUÇÃO 
 
Desenvolvimento 
de produtos 
práticos 
 
Rastreabilidade 
dos produtos 
desenvolvidos 

PROPOSTA 
DE VALOR 
ÚNICA 
 
Comodidade e 
praticidade  

VANTAGEM 
INJUSTA 
 
Brand FURNAS TOP 
CARNES - 
Rastreabilidade da 
produção; garantia 
da qualidade; 
personalização do 
produto/cliente 

SEGMENTO 
DE 
CLIENTES 
 
Consumidores de 
carne de valor 
agregado 

MÉTRICAS 
CHAVE 
 
Faturamento 

CANAIS DE 
COMUNICAÇÃO 
 
Redes Sociais: 
Instagram e 
Whatsapp 

ESTRUTURA DE CUSTOS 
 
Produção; Administração; Relacionamento com 
o Cliente; Entrega 

FUXOS DE RECEITA 
 
Venda de Produtos 

Figura 6. Lean Canvas – FURNAS TOP CARNES 

Figura 7. Análise de SWOT FURNAS TOP CARNES 
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 Forças: 

A principal força da empresa está na relação entre a qualidade garantida e no preço 

praticado, o que é de grande atrativo ao consumidor. Outro ponto forte encontrado foi a 

entrega dos produtos a domicílio, que possibilita o alcance maior aos clientes, uma vez que 

nem todos tem a disponibilidade de ir a loja física. 

 Oportunidades: 

Ainda no lado positivo proposto temos as oportunidades do negócio, pois existe hoje uma 

recuperação econômica em andamento do brasileiro. Outras oportunidades encontras foram, 

a pouca concorrência no mercado, uma vez que as carnes especiais ainda são pouco 

exploradas no estado, e a possibilidade do aumento do leque de produtos oferecidos, como a 

variação dos combos e a venda de carnes de outros animais (carneiro). 

 Fraquezas: 

Nos pontos negativos do projeto temos como fraquezas, a baixa capacidade de 

armazenamento de produtos prontos, que é contornada com o sistema de estoque zero 

(produzir/entregar), a distância entre a produção e a cidade de Natal onde os produtos são 

entregues, este valor de transporte é reduzido do lucro obtido pela empresa. E por fim, a 

baixa qualificação dos colaboradores horistas, sendo necessário treinamento dos mesmos, 

tanto em boas práticas de fabricação, quanto na produção dos cortes comercializados. 

 Ameaças: 

Analisando as ameaças do empreendimento, podemos afirmar que a baixa qualificação é 

além de uma fraqueza, uma ameaça, pois o não cumprimento dos padrões estabelecidos, 

enfraquecendo a marca, ou até mesmo gerando multas. Outra ameaça é a regulamentação, 

pois as alterações de leis alteram diretamente o valor final do produto e as práticas da 

empresa. Por último, temos a ameaça da concorrência, apesar de não existir muitas 

empresas do tipo no mercado, a concorrência deve ser sempre 

Após a análise do Lean Canvas, da Análise de SWOT e da avaliação de desempenho da 

empresa desde de sua criação é possível identificar alguns aspectos positivos e negativos do 
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negócio. Tais quais: 

 A qualidade do produto é o principal fator na comercialização da Top Carnes, e ela só 

é possível devido a matéria prima utilizada. Hoje essa carcaça é proveniente somente 

da Fazenda FURNAS, de forma que existe uma rastreabilidade garantida; 

 O empreendimento aposta no relacionamento com o cliente para seu 

desenvolvimento, tudo parte dele e para ele. A partir da demanda apresentada, os 

produtos são fornecidos, e após entrega há também o controle de satisfação. Não 

há loja física, dessa forma todo atendimento realizado com o cliente é pessoal e 

personalizado. O trabalho é feito que o consumidor tenha a experiência de uma 

compra idealizada somente para ele e sua necessidade; 

 O empreendimento aposta no relacionamento com o cliente para seu 

desenvolvimento, tudo parte dele e para ele. A partir da demanda apresentada, os 

produtos são fornecidos, e após entrega há também o controle de satisfação. Não 

há loja física, dessa forma todo atendimento realizado com o cliente é pessoal e 

personalizado. O trabalho é feito que o consumidor tenha a experiência de uma 

compra idealizada somente para ele e sua necessidade; 

 Hoje a startup já estuda novas formas de captação de clientes e parceiros comerciais, 

trabalhando para manter em 2018 o bom resultado apresentado no ano de 2017, 

prospectando investimentos em novos recursos de mídias digitais e aparelhamento de 

máquinas e equipamentos que permitam obtenção de melhor produtividade, 

consequentemente o incremento na lucratividade. 

9. CInO 

Este trabalho foi elaborado pela aluna do Programa de Pós-Graduação em Ciência, 

Tecnologia e Inovação (PPCTI) Maria Luíza Macêdo. 

A aluna é formada em engenharia de alimentos niversidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN) (2014), especialista em Gestão de Projetos no Agronegócio pela Faculdade de 

Tecnologia CNA (2017) e graduanda do curso de pedagogia da Universidade Potiguar (UNP). 

Ao longo de sua jornada como empreendedora, destacam-se os seguintes eventos:  
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 2014 - Bolsa de estudos parcial para realizar curso de extensão em Gestão de 

Projetos na Faculdade Estadual de Nova York (SUNY).  

 2014- Programa CNA Jovem, iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil (CNA) para formação de jovens líderes no Agro, sendo selecionada ao final do 

programa para participar de uma Missão Internacional na Nova Zelândia. 

 2015 – Consultora de Projetos para o agronegócio pela empresa Thriade Consultoria 

(Brasília/DF). 

 2015 – Supervisora de produção pela empresa JBS sob a marca SEARA, liderando 

uma linha de produção de beneficiamento de aves com mais de 100 colaboradores. 

 2016 - Mestrado PPgCTI – linha de atuação: inovações voltadas para o agronegócio. 

 2016- Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Administração Regional do RN – 

SENAR AR/RN, atuando na elaboração e gestão de projetos para o desenvolvimento 

do agronegócio 

 2016 - Trainee da ONG Engenheiros sem Fronteiras, para o cargo de Assessora de 

Projetos, desenvolvendo de forma voluntária as atividades de orientação dos projetos 

desenvolvidos pela instituição. 

Todas essas atividades contribuíram para a criação da empresa FURNAS TOP 

CARNES em 2017, já dentro do Mestrado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Porém 

antes dela houveram algumas outras tentativas para chegar ao empreendimento ideal. 

O pré-projeto apresentado na seleção do mestrado foi o AgroNetwork, uma ideia de 

rede social colaborativa para o agronegócio. Um projeto de caráter totalmente social, de 

forma que haveria dificuldade na monetização da rede, outro dificultador do pré-projeto foi 

a necessidade de articulação política para funcionar da forma que foi inicialmente 

projetado. 

Como alternativa ao projeto inicial, o AgroNetwork, passou de rede social colaborativa 

para rede de e-commerce do agronegócio, chamada de Produtos do Campo, surgindo 

assim maiores alternativas para sua monetização. Porém esse segundo projeto 
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apresentava poucos elementos inovativos e possuía uma alta concorrência com sistemas 

similares encontrados no mercado. 

Porém durante os estudos para a Produtos do Campo foi possível identificar uma 

janela de oportunidade específica na comercialização de carnes através de e-commerce, 

surge nesse momento a FURNAS TOP Carnes.  

 Apesar da incerteza de comercialização identificou-se no comercio online de carnes 

que seria possível escalabilidade de produção e venda, pois o aumento de produção 

reduz o custo unitário do produto, aumentando assim a lucratividade. Visualizou-se 

também que o projeto teria um grau de repetitividade, uma vez que todos os 

consumidores teriam a chama “experiência de compra”. 

O direcionamento do PPCTI foi de grande importância para o desenvolvimento da Top 

Carnes. As 8 disciplinas cursadas ao longo dos 3 semestres do curso disponibilizaram 

ferramentas como Canvas (Lean, BM, PM, ...), Análise de SWOT, Gestão de Projetos, 

Análise de Custo e Oportunidade e Network, que foram de fundamentais na criação do 

modelo de negócios que foi aplicado ao empreendimento.  

10. Considerações Finais 

A empresa mesmo, com tão pouco tempo de mercado, vêm obtendo resultados 

atrativos e inovadores, com alto potencial de crescimento, bom desempenho e evolução 

nos processos produtivos e na comercialização. Com pouco investimento e uso dos 

recursos de mídia social, foi possível ampliar sua carteira de consumidores e a produção 

cresceu em de forma exponencial. 

Considerando o objetivo proposto para fornecer produtos cárneos resfriados ou 

congelados de qualidade diferenciada e preço competitivo, a empresa se deparou com 

dificuldades e fragilidades para manter sua demanda e crescimento no mercado. Ainda 

existem gargalos a serem trabalhados, como a busca pelo aumento da cartela de clientes 

e melhorias em infraestrutura, sendo necessário trabalhar melhor a rede de interessados 

em potencial, que incluam além de pessoas físicas, clientes pessoas jurídicas. Para 

superar estes desafios, procura potencializar suas forças, que consideram sua estrutura 

familiar, utilização de insumos próprios e sistemáticas diferenciadas de atendimento aos 



24 
 
 
 

clientes. 

11. Trabalhos Futuros 

Existe hoje uma preocupação com a concorrência, dessa forma, a empresa está 

sempre acompanhando os preços praticados em âmbito local e nacional quanto a 

comercialização similar, definindo tomadas de decisões que atendam aos propósitos 

iniciais da empresa – qualidade e preço justo. Desta entendemos ser necessário atender 

ao cliente de forma personalizada e como ponto forte optamos pela entrega dos produtos 

a domicílio, que possibilita o alcance maior aos clientes, uma vez que nem todos tem a 

disponibilidade de ir à loja física e ficam satisfeitos. 
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