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1. A EMPRESA
1.1 Descrição da Empresa

A Argamazzi Fabricação e Comércio de Produtos para Construção LTDA foi
criada em 1985 por dois sócios, Hélio Mazzi e José Adolfo Mazzi, na cidade de
Ribeirão Preto. Atuando no ramo de construção civil é responsável pela produção e
comercialização de grande parte da argamassa utilizada no estado de São Paulo, sendo
vice-líder de mercado, dos produtos que comercializa, no estado há 15 anos (vide
quadro de área de atuação).
Dispondo de uma estrutura física de 25.000 m² com 60.000 toneladas/mês de
capacidade de fabricação instalada, a Argamazzi conta com 35 colaboradores diretos na
área de produção e logística e uma estrutura administrativa comprometida e qualificada.
Totalmente automatizada, a fábrica dispõe do que há de mais avançado na produção de
argamassa.
A empresa atualmente trabalha com três linhas de produtos: Argamassa Interna,
Argamassa Externa e Argamassa para Porcelanato. A argamassa destina-se ao
assentamento de pisos e azulejos em ambientes fechados (argamassa interna ou para
porcelanato) ou ambientes abertos (argamassa externa).
Imagem 1.1 – •rea de Atua‚ƒo
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1.2. Processo de Produção e Comercialização
O processo de fabricação de argamassa consiste na mistura de cimento, areia e
Premix (cola) em determinadas proporções, dependendo do produto.
Os produtos são preparados eletronicamente em um equipamento chamado silo,
garantindo uma mistura homogênea e a formulação técnica de cada produto. O processo
de preparo leva cerca de uma hora entre mistura e ensacamento, gerando três toneladas
de argamassa.

Imagem 1.2. M„quina misturadora - Silo

Em função de cada produto possuir especificações técnicas próprias (vide
quadro abaixo) a máquina de mistura, silo (vide imagem 1.2), deve ser limpa antes do
preparo do produto seguinte. Este intervalo de produção leva cerca de dois dias. A
fábrica funciona 24 horas por dia e segue rigorosamente todas as recomendações de
segurança e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.
Quadro 1.1 – Descri‚ƒo dos produtos
Argamazzi AC I

Argamazzi AC II

Argamazzi Porcelanato

Peças cerâmicas em paredes e
pisos de ambientes internos

Peças cerâmicas em paredes e
pisos de ambientes internos e
externos

Assentamento de peças de
porcelanato em pisos de
ambientes internos

Emboço ou contrapiso
sarrafeados ou desempenados
com idade mínima de 14 dias

Ideal para áreas molhadas
(cozinhas, banheiros), piscinas
residenciais e pequenas fachadas

Emboço ou contrapiso
sarrafeados ou desempenados
com idade mínima de 14 dias

Consumo: De 5 a 8 kg/m².

Consum o: de 5 a 8 kg/m².

Consumo: de 5 a 8 kg/m²

Classificação: NBR 14801

Classificação: NBR 14801

Classificação: NBR 14801

Cimento Portland, agregados
minerais e aditivos químicos.
Cinza e branca. Sacos plásticos
de 5, 15 e 20 kg

Cim ento Portland cinza ou
branco, agregados minerais e
aditivos químicos.Cinza e
branca.Sacos plásticos de 20 kg

Cim ento Portland, agregados
minerais e aditivos
químicos.Cinza.Sacos plásticos
de 20 kg

Validade: 180 dias após a data de
fabricação

Validade: 180 dias após a data de
fabricação

Validade: 180 dias após a data de
fabricação
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O mercado de argamassa é dividido em dois segmentos distintos. O primeiro
deles, chamado "mercado básico", compreende o reboco tradicional estimado em 40
milhões de toneladas anuais. Já o outro segmento é caracterizado pela argamassa
colante, usada em revestimentos como pisos e azulejos, estimado em 3,5 milhões de
toneladas e que movimenta três bilhões de reais por ano. A Argamazzi atua no mercado
de argamassa colante.
Os principais clientes da empresa são lojas e depósitos de materiais de
construção. A distribuição é feita por meio de transportadoras terceirizadas e o custo do
frete é repassado aos clientes, visto que a maioria dos depósitos de construção possuem
veículos de carga próprios e tem autonomia para retirada do material a qualquer
instante.
1.3. Sustentabilidade

O posicionamento da Argamazzi, com ações conscientes em relação ao
crescimento econômico, à sociedade e ao meio ambiente, marca a trajetória da
organização desde o início de suas atividades. Em 27 anos de existência, participou do
desenvolvimento socioeconômico do País, sempre de maneira ética, responsável e
consistente.
Para a Argamazzi, ser sustentável é ser capaz de garantir continuidade e
crescimento dos negócios no longo prazo, antecipando motivações das partes
interessadas e incorporando-as aos objetivos da empresa.
A diferença do desenvolvimento sustentável está em gerar valor com respeito
aos interesses dos diversos públicos que se relacionam com a empresa.
Segue abaixo algumas ações de sustentabilidade da Argamazzi:
 Oferecimento de cursos gratuitos de aperfeiçoamento profissional ao
trabalhador da construção civil que queira aprender novas técnicas ou
aperfeiçoar conhecimentos. Inscrições pelo site www.argamazzi.com.br;
 Utilização de embalagens biodegradáveis;
 Preparo econômico da argamassa, visto que para sua utilização é
necessário somente adicionar água, evitando desperdício de outros
materiais.
 Descarte consciente dos produtos vencidos e/ou com defeitos de
produção.

1.4. Estrutura da Empresa

Departamento Administrativo: Responsável pelas atividades de assessoria e
controle como Recursos Humanos, Contas a Receber e a Pagar, Contabilidade e
Controladoria. Dentre suas atribuições estão a geração de relatórios para a Alta
Administração e demais departamentos.
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Departamento Comercial: Responsável pelo planejamento e controle das vendas
e pelas ações de publicidade a serem executadas.
Departamento de Produção: Responsável pelas atividades de fabricação,
distribuição e pelo controle de qualidade dos produtos oferecidos. Além disso, fica
também responsável pelo controle das compras.

A empresa é estruturada conforme organograma abaixo:

Presidente

Responsabilidade
Sócio- Ambiental

Departamento
Administrativo

Gestão de
Pessoas

Financeira

Departamento
Comercial

Contabilidade e
Controladoria

Fiscal

Departamento
de Produção

Vendas

Produção

Marketing

Compras

Logística

Controle de
Qualidade

2. DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

2.1. Visão
Ser parte da construção de um país melhor.

2.2. Missão
Oferecer produtos de construção civil com qualidade, rapidez e segurança, por
meio de estratégias sustentáveis, investimento em tecnologia e valorização das pessoas.
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2.3. Objetivos de Longo Prazo






Produção: Crescimento da produção e venda 4% superior ao crescimento
esperado do mercado de construção civil no estado de São Paulo para
2013.
P&D: Desenvolvimento de mais um produto, a argamassa
impermeabilizante, nos próximos dois anos.
Financeiro: Reduzir o custo de captação médio em 10% nos próximos
três anos.
Expansão: Instalação de um Centro de Distribuição no próximo ano na
cidade de Ourinhos/SP.

2.4. Análise Externa
Ao se fazer a análise das condições de mercado para o ramo da Construção Civil
no ano de 2013 no estado de São Paulo, tem-se como expectativa de crescimento algo
em torno dos 4%, de acordo com o Sindicato da Indústria da Construção Civil do
Estado de São Paulo¹1 . Apesar da desaceleração do crescimento do emprego a
expectativa de crescimento permanece positiva devido à chegada de eventos esportivos
de grande porte e projetos sociais de incentivo a moradia própria.
No âmbito da competição entre empresas do mesmo setor, apesar do custo de
entrada no ramo da construção civil ser bastante elevado devido à necessidade de alto
investimento em ativos fixos, há a preocupação com a entrada de novos concorrentes
que atuavam em ramos semelhantes e, com a iminência do crescimento do setor, têm
mostrado interesse em explorar a produção de argamassa.
Não há indícios de problemas com fornecedores, visto que neste ramo o
fornecimento de matérias-primas é feito através de contratos e a Argamazzi já possui
fornecedores pré-estabelecidos de cimento, areia e Premix (cola) para o ano de 2013.
Percebe-se, porém, uma deficiência de qualificação da mão de obra na fabricação e
aplicação do produto.

2.5. Análise Interna
A principal deficiência da Argamazzi encontra-se no portfólio reduzido de
produtos, visto que a empresa líder do mercado no Estado de São Paulo possui mais sete
linhas de produtos disponíveis para comercialização, o que indica a necessidade de
maior investimento em Pesquisa e Desenvolvimento. Apesar disso o grande diferencial
da marca Argamazzi está na qualidade do produto com ênfase na sustentabilidade,
fazendo com que a maioria dos clientes não utilize o preço do produto como fator
decisivo de escolha.

1

Matéria publicada em 23/08/2012 no site www.valor.com.br/empresas.
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No ano de 2012 apenas 70% da capacidade produtiva instalada de 60.000
toneladas/mês vem sendo utilizada, dando margem para crescimento da produção e
vendas sem necessidade de investimentos em novos ativos fixos.
No âmbito dos processos internos, a Argamazzi iniciou em 2012 a utilização de
um novo sistema de informações, o ISM, que aumentou consideravelmente a qualidade
e a velocidade das informações processadas permitindo uma melhora significativa nos
controles internos.
No que diz respeito à saúde financeira da empresa, a análise histórica do
faturamento não fornece indícios de preocupações, visto que não apresenta
sazonalidades nem quedas relevantes de vendas nos últimos três anos. Entretanto,
apesar de não ser um fator emergencial, a Argamazzi busca melhorar sua estrutura de
capital.

2.6. Premissas
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2.7. Análise SWOT

A partir da Análise Externa onde foram consideradas prováveis variações no
mercado, concorrência e economia e da Análise Interna dos processos e produtos da
Argamazzi, onde foram analisadas as áreas de Marketing, P&D, Finanças, Operações,
RH e Sistemas foram encontrados pontos fortes, pontos fracos, ameaças e
oportunidades. A partir disso, as diretrizes estratégicas foram definidas. Segue a Análise
SWOT:

Ameaças

Oportunidades

Mercado suscetível à entrada de
novos concorrentes.

Perspectiva de crescimento do setor
de construção civil até 2016 em
virtude dos eventos esportivos.

Falta de mão-de-obra qualificada
na utilização do produto.

Pontos Fortes
Imagem
institucional
sólida, com ênfase em
sustentabilidade
e
qualidade.
Crescimento constante
das vendas nos últimos
anos.

Incentivos sociais à moradia própria.

Capacitação de aplicadores dos
produtos;
Ações intensivas de marketing para
divulgação de informações sobre a
qualidade do produto e
posicionamento sustentável.

Busca de novos representantes para
aumento de market share.

Pontos Fracos
Preço
do
produto
superior ao praticado
pelo líder de mercado.
Portfolio de produtos
reduzido.

Redução dos custos e
desenvolvimento de nova linha de
produto (argamassa
impermeabilizante).

Nova linha de produtos para
participação em licitações.
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3. PLANO DE MARKETING

3.1. Projeção de Resultados Operacionais
Para o ano de 2013 foi estabelecido como objetivo um aumento de 8% em
relação ao faturamento de 2012 (4% a mais que a expectativa de crescimento do setor).
Segue abaixo o faturamento da Argamazzi no ano de 2012, bem como a projeção de
faturamento para o ano de 2013. Os cálculos foram feitos considerando-se que não
haverá alteração dos preços de venda que são de R$ 5,20 para os sacos de argamassa
ACI, R$ 6,50 para os sacos de argamassa ACII e R$ 15,00 para os sacos de argamassa
para Porcelanato.
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3.2. Planos e Projetos de Marketing
As ações de marketing da Argamazzi visam fortalecer ainda mais a marca e
enfatizar a qualidade dos produtos oferecidos, bem como o comprometimento com a
sociedade e o meio-ambiente para minimizar o fator preço. Segue abaixo os planos e
projetos determinados para o ano de 2013:



Inauguração do novo Centro de Distribuição da Argamazzi em Ourinhos/SP.
Slogan "Argamazzi Fixa Mais": fixação da marca da empresa e intensificação da
divulgação.
o Propaganda televisiva com o slogan;
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Pontos estratégicos em gôndolas das lojas fornecedoras do produto com
o slogan em destaque;
Promoção "Argamazzi fixa mais e não prejudica o meio ambiente": na compra
de produtos Argamazzi, o cliente leva sementes de árvores para plantio e um
guia de descarte de materiais recicláveis;
Aumento da área de abrangência do projeto "Construção Consciente":
oferecimento de cursos de capacitação aos clientes e usuários dos produtos,
buscando uma parceria e estreitamento da relação com construtoras. Ao utilizar
os produtos Argamazzi, o cliente recebe uma placa para fixação na obra com os
dizeres: "Aqui tem Construção Consciente".
Contratação de novos representantes para atuação em áreas pouco produtivas,
buscando o aumento do market share.
o
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