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Em um mundo cada vez mais competitivo, garantir que 
a operação da sua empresa esteja indo ao encontro 
das suas necessidades e objetivos é primordial para 
driblar os desafios do mercado e alcançar bons 
resultados.

Pensando em como você pode otimizar o seu modelo 
de operação, a Empresas SURA, em parceria com a 
Fetransporte Brasil, desenvolveu este material, a fim 
de apresentar de forma mais prática as possibilidades, 
ferramentas e metodologias que podem ser utilizadas 
para otimizar ou transformar sua operação para que 
você potencialize ainda mais o seu negócio.



A Fetransporte Brasil é uma empresa de soluções de serviços 
para corretoras de seguros e seguradoras de todo o Brasil, com 
especialização no seguro de transporte de carga. A companhia 
preza pela excelência dos serviços prestados para que os 
corretores de seguros tenham mais eficiência nas vendas e 
alavanquem os seus negócios por meio de soluções estratégicas, 
que vão desde backoffice operacional até treinamento e 
assessoria de seguros.

A empresa, que foi fundada em 2002, passou por uma grande 
mudança de mindset em 2018. Partindo do entendimento dos 
sócios de que, para crescer de forma estruturada e eficiente, 
seria necessário deixar a posição de profissional executor 
para focar totalmente na gestão, foi inaugurado o novo 
momento do negócio, tornando os processos menos 
centralizados e mais fluídos, contribuindo para a autonomia 
dos colaboradores e o aumento da performance global da 
corporação.

Essa movimentação trouxe benefícios reais e eficientes para 
o dia a dia da empresa, que bateu as metas traçadas a cada 
ano e ampliou sua atuação para todo o território nacional, o 
que representou um aumento de 250% em sua base de 
clientes e consequentes 300% de crescimento em seu 
faturamento.

Dessa forma, tornou-se um caso de sucesso para os 
empreendedores que querem aperfeiçoar seus modelos 
operacionais.

A Empresas SURA, em parceria com a Fetransporte Brasil, 
expõe as principais mudanças, métodos e indicadores para 
os empreendedores que desejam transformar seu mindset 
e conquistar uma operação competente e ágil.

INTRODUÇÃO



FORMA PARA O DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO

Revisão do modelo operativo

Por que olhar para o meu modelo operativo?

Antes de mais nada, é preciso destacar as diferenças entre modelo operacional e modelo de 
negócios. Em resumo, o modelo de negócios é O QUE você faz, enquanto o modelo operacional 
é COMO você faz.

E esse “como você faz” é muito importante e abrangente. Experiência do cliente, oferta de 
produtos ou serviços, estrutura, processos de pessoas, formas de trabalho, cultura e muito 
mais fazem parte do seu modelo operacional.

Isso tudo é o que forma a sua vantagem competitiva, e os sintomas mais comuns de que seu 
modelo operativo está em momento de ser melhorado ou transformado são:

Como citado anteriormente, alguns dos principais sintomas de que seu modelo operativo não 
é eficiente são as quedas e a estabilização das receitas do negócio. Empresas precisam 
aumentar receitas, reduzir custos e satisfazer os clientes, e para isso é necessário reinventar 
o modo de atingir esses objetivos, ou seja, seu modelo operacional.

Sendo assim, o que fazer?

Queda ou estabilização das receitas mesmo diante do aumento dos esforços de 
marketing e vendas

Indiferença do cliente em relação à escolha da sua marca, produto ou serviço

Quedas contínuas da margem operacional mesmo com aumento dos investimentos

Surgimento de concorrentes com melhores propostas de valor



Dedique um tempo para analisar o seu negócio!

Em 2016, após 14 anos de sua fundação, a Fetransporte Brasil se viu em um momento no qual 
eram os sócios-fundadores que realizavam e aprovavam todas as atividades da empresa. 
Além disso, a empresa estava com o faturamento abaixo do ideal, não tinha presença digital 
nem sistemas de gestão comercial.

Entre os anos de 2017 e 2018, após uma nova contratação, a empresa começou o seu processo 
de mudança, focada em seu modo de agir. Era necessário mudar o seu mindset para um 
mindset de liderança, ou seja, os sócios-fundadores precisariam deixar de ser o profissional 
executor e centralizador para tornar-se gestores.

Assim, com as decisões, atividades e responsabilidades mais bem estruturadas e 
descentralizadas, novas ações puderam ser aplicadas.

Essa mudança foi fundamental para o desenvolvimento e crescimento da Fetransporte Brasil, 
uma empresa de médio porte, e também pode ser para o seu negócio.

Para essa reestruturação, é fundamental ter maior conhecimento sobre o negócio e seus 
clientes. Sendo assim, alguns passos devem ser executados: 

https://segurossura.com/content/uploads/sites/4/2020/09/ferramenta-gestao-empresarial.pdf

Ligue para os seus 15 principais clientes e faça uma pesquisa para entender por que 
eles compram os seus serviços ou produtos e se há alguma solução que eles 
gostariam ou precisam que sejam atendidas e que você ainda não vende. Fale com os 
seus 15 piores clientes e faça uma pesquisa para entender por que eles não compram 
os seus serviços ou produtos, identifique oportunidades de melhoria na sua operação 
por exemplo, atendimento, preço, produto, serviço e marketing, entre outros e, claro, 
aproveite para estreitar o relacionamento com o cliente.

Faça um benchmarking e gere insights para melhorar o seu negócio. Quando foi a 
última vez que você visitou seu concorrente?
Tenha a experiência de ser um cliente no seu concorrente e, de maneira sincera, 
analise os pontos fortes e fracos nos seus produtos ou serviços.
 
Elabore uma análise SWOT para entender os seus pontos fortes, pontos fracos, as 
oportunidades e ameaças que estão relacionadas aos seus negócios. Faça uma 
análise das informações e desenvolva um plano de ação para a empresa.

1º

2º

3º



PLANEJAMENTO

Após o benchmarking  (que é o processo de avaliação da empresa em relação à concorrência), 
é importante que haja um plano de ação para implementar as melhorias e oportunidades 
identificadas.

O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração, que está 
relacionada à preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo.

Entender o presente para projetar o futuro é uma prática que está na “cartilha” dos grandes 
gestores. Tenha uma visão de longo prazo. Projetar objetivos e ações de curto, médio e longo 
prazos ajuda na tomada de decisões e nas melhores práticas no cotidiano do negócio.

Veja um pouco sobre esse momento tão importante e produtivo
para o nosso time

Obs.: Análise SWOT da Fetransporte Brasil desenvolvida em 22/07/2018.

- Empresas com 15 anos de mercado. Confiança e credibilidade com os 
   clientes e parceiros
- Empresa sólida, sem passsivos, sejam fiscais, trabalhistas ou com 
   instituições financeiras
- Especialista e referência nacional em seguros de transportes de cargas 
   nacional e internacional
- Diretor Comercial respeitado no mercado segurador por seu 
   conhecimento técnico e sua atuação como professor da Funenseg
- Subscrição das propostas comerciais no próprio escritório da 
   Fetransporte Brasil
- Protocolo comercial diferenciando com as companhias de seguro
- Capilaridade comercial. Empresa atua em 10 estados brasileiros

- Estrutura física limitada
- Equipe especializada, mas enxuta
- Processo operacional não automatizado, ainda é feito de forma 
   manual, via e-mail e telefone
- Dependência do conhecimento técnico do Diretor Comercial
- Aceitação restrita (poucas companhias)
- Falta de gestão de processos gerenciais, de rotinas e 
   acompanhamento de resultados

- Criação de uma plataforma de negócios, possibilitando a 
   captação de novos corretores
- Adaptar o questionário de análise de risco para uma versão 
   on-line, para smartphone e tablet, com envio exclusivo para a 
   Fetransporte Brasil
- Maior atuação nas redes sociais para relacionamento com os 
   clientes e para captação de leads
- Expansão para novos mercados, como Minas Gerais, São Paulo 
   e Rio de Janeiro
- Desenvolvimento de novos produtos junto às companhias parceiras
- Atuação mais intensiva nos seguros relacionados ao 
   Agronegócio
- As companhias estão enxugando as suas operações e nós 
   somos uma opção de canal de venda de produtos e de 
   atendimento ao corretor de seguros

- Redução, fusão e concentração das seguradoras especialistas 
   no ramo de transporte
- Surgimento de um concorrente no mercado
- Surgimento de um sistema automatizando todo o processo 
   operacional e de subscrição do risco
- Aumento da criminalidade e roubo de carga, prejudicando a 
   sinistralidade da carteira

Análise interna

Forças Fraquezas

Oportunidades Ameaças

Análise externa



Quais os objetivos e benefícios?

Um planejamento estratégico eficiente é o principal guia de uma empresa de sucesso. Ele não 
só norteia os objetivos, as ações e as tomadas de decisões mais importantes como também 
estabelece as métricas de sucesso com base no processo estabelecido ao longo do trajeto.

COMO SABER SE ESTOU NO CAMINHO CERTO?

Monitorar e medir os resultados do plano é tão importante quanto sua criação e execução. 
Cada ação deve vir acompanhada de um indicador de performance que funcionará como 
índice de sucesso – ou não – das ações realizadas. A seguir estão alguns dos indicadores mais 
utilizados no mercado: 

Tendo como exemplo o caso que estamos comentando, duas principais ações foram 
tomadas:

O recado que fica para essa etapa é: Com o crescimento da empresa e maior visibilidade da 
marca no mercado, podem surgir muitas oportunidades de negócios, e é muito tentador e fácil 
perder o foco; portanto, ter um planejamento de longo prazo permite que os gestores 
consigam tomar decisões mais alinhadas ao objetivo de toda a organização.

Muitas vezes, dizer “não” é tão importante quanto dizer “sim”.

Em 2018 a Fetransporte Brasil elaborou um planejamento estratégico e comercial para 
os próximos cinco anos da empresa. O documento serviu e serve como um guia para 
todas as tomadas de decisões mais importantes nas áreas comercial e operacional e 
para o desenvolvimento de novos projetos.

Além disso, no último trimestre de cada ano a liderança da empresa se reúne para 
analisar o resultado do ano e para começar a elaborar o planejamento estratégico para 
o ano seguinte.

Indicador de Lucratividade

Apresenta rentabilidade das vendas e é muito importante para fazer comparações com 
empresas concorrentes. Não basta olhar apenas para o faturamento, pois, mesmo que 
lucrativa, a empresa pode não ser sustentável em longo prazo caso o índice de 
lucratividade esteja muito baixo.



Indicador de Produtividade

Serve para medir a quantidade de recursos que uma empresa emprega para produzir um 
determinado produto ou serviço e tem o objetivo de avaliar o rendimento e a eficiência 
dos processos: é a relação entre a produção e os recursos utilizados para isso.

Com relação ao fator recurso, pode ser aplicado aos recursos financeiros, temporais, 
espaciais, mão de obra, entre outros.

Indicador de Turnover

Medir o grau de rotatividade dos colaboradores ajuda a entender as questões internas 
da empresa, o clima organizacional e a capacidade de a empresa reter talentos.

Taxas altas de turnover podem ser um indicativo de problema.

Indicador de Conversão de Clientes

O último dos exemplos de indicadores de desempenho nas empresas se refere ao 
marketing digital.

Há vários tipos de conversão, mas vale destacar a importância cada vez maior do 
marketing de conteúdo.

Saber a cada quantos visitantes de um site, blog ou anúncio um deles se torna cliente 
pode ajudar na avaliação das estratégias de marketing.

BOAS PRÁTICAS PARA O SEU NEGÓCIO

“Tamanho de PME, atitude de grande empresa” é o lema que a Fetransporte Brasil adotou ao 
longo desse processo de reconstrução.

Apesar de terem total consciência de que são uma PME, no dia a dia incorporaram atitudes e 
comportamento de uma grande empresa; hoje esse sentimento faz parte da cultura da 
empresa, fazendo com que todos ajam dessa forma. 

Com isso, trazem algumas dicas sobre boas práticas de grandes empresas em que os modelos 
operativos e processos, apesar de terem os seus problemas, já estão rodando de forma 
efetiva. 

A seguir estão alguns exemplos que foram implementados ao longo do processo de mudança:



https://segurossura.com/pt-br/empresas/conhecimento-especiali-
zado/marketing-digital-para-empresas/

https://segurossura.com/br/blog/empresas-2/o-que-e-gerenciamento-de-processos-bpm/

Foco na gestão de pessoas:

Investir na qualificação do time foi primordial. Para isso, foram definidas novas 
políticas e rotinas, como de treinamento, integração e reuniões de feedback. 
Também foi estabelecida uma área de RH para focar na gestão de pessoas.

Indicações de leitura:
1) Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas – Dale Carnegie
2) High Output Management – Andrew S. Grove
3) O que é Gerenciamento de Processos (BPM)?

Marketing:

Investir um tempo para pensar no cliente foi fundamental, tornando possível 
oferecer eventos e comunicações relevantes e que aportam valor para ele. Como 
consequência, foram fortalecidos o relacionamento e a aproximação com 
clientes e parceiros.

Indicações de leitura:
1) Receita Previsível – Aaron Ross
2) Transformação Digital: repensando o seu negócio para a era digital – David L. 
Rogers

Indicação de curso:
Marketing Digital para Empresas

Comitê de diretoria:

Durante esse processo, muitas decisões precisaram ser tomadas, e, para 
garantir que elas fossem tomadas de forma mais assertiva com os objetivos do 
negócio, foi criado um comitê no qual as decisões mais importantes são 
discutidas e votadas antes de serem executadas – um conceito similar ao 
conselho de administração de uma grande corporação.

Práticas de gerenciamento de rotinas de trabalho:

A implementação de uma nova rotina de reuniões semanais, os relatórios de 
vendas e as avaliações de performance são exemplos de boas práticas que 
foram adotadas.

Além disso, a aquisição de uma nova ferramenta para CRM de vendas e o uso de 
Business Inteligence (BI) trouxeram mais força e velocidade para o processo.

Indicações de leitura:
1) Fora de Série – Malcolm Gladwell
2) Peter Drucker: Melhores Práticas – William A. Cohen



#asseguresedemudarseushábitos

SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA
TIRAR DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM
UM ESPECIALISTA DA EMPRESAS SURA
PARA MARCAMOS UM ENCONTRO DIGITAL.

segurossura.com.br/empresas-sura
Para mais informações, acesse:

EMPRESAS


