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RESUMO 

 

O objetivo central da presente pesquisa é compreender como a implementação da ferramenta 

Joint Business Plan [JBP] pode auxiliar na estruturação de ideias e alinhamento de objetivos 

para que rapidamente uma tendência negativa tenha seu curso redirecionado, assim como 

apresentar a evolução do planejamento no contexto de cosméticos varejista durante o período 

pandêmico de maio de 2020 a maio de 2021. Utilizou-se o método de estudo de caso único 

para o desenvolvimento desta pesquisa, assim como pesquisa com bancos de dados da 

empresa multinacional ALPHA, cujas informações foram disponibilizadas a critério de 

confidencialidade. Os principais resultados apontaram que: (a) a implementação do JBP 

evitou sua dispersão resultando em planos robustos e decisões baseadas em projeções que 

orientaram o caminho para a retomada do crescimento nas vendas; (b) o JBP ajudou a sair do 

físico para o digital, com os suportes necessários e mesmo durante uma crise sanitária; (c) faz-

se importante que a indústria esteja comprometida com seus clientes, tendo necessário foco 

externo para compreender os desejos de cada canal de vendas. Essa intenção motiva os 

colaboradores a desenvolver relacionamentos duradouros por meio da satisfação do cliente. 

Buscar atender suas demandas analisando forças, fraquezas e considerando as possíveis 

ameaças e oportunidades orientou os processos para que a prática da venda esteja adaptada à 

realidade do caso apresentado. 
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ABSTRACT 

 

This research aims at understanding how the implementation of the Joint Business Plan [JBP] 

tool can help in structuring ideas and aligning objectives so that a negative trend quickly has 

its coursere directed, as well as presenting the evolution of planning in the context of retail 

cosmetics during the pandemic period from May 2020 to May 2021. The single case study 

method was used for the development of this research, as well as research with databases of 

the multinational company ALPHA, whose information was made available at the discretion 

of confidentiality. The main results showed that: (a) the implementation of the “JBP” avoided 

its dispersion, resulting in robust plans and decisions based on projections that guided the path 

to the resumption of sales growth; (b) The “JBP” helped to go from physical to digital, with 

the necessary supports and even during a health crisis; (c) it is important that the industry is 

committed to its customers, having na external focus to understand the desires of each Sales 

channel. This intention motivates employees to develop lasting relationships through 

customer satisfaction. seeking to meet their demands by analyzing strengths, weaknesses and 



 

 

considering possible threats and opportunities guided the processes so that the Sales practice 

is adapted to the reality of the case presented. 

 

Keywords: retail; planning; strategy; leadership; business administration. 

 

1 Introdução 

Nesse estudo foram observados os desafios nas relações profissionais entre indústria e 

varejo no setor de perfumarias, tendo como objetivo central a implementação de uma 

ferramenta de execução para auxiliar na transformação digital. O período dessa análise trouxe 

imprevistos que tiveram que ser transpostos com obstinação e mudança de atitudes (COVEY, 

2013). Foram abordados aspectos de liderança, coaching, administração,princípios de 

cooperação e execução de processos, além de atitude e coragem para execução rápida 

necessários para mudanças de negócios no varejo atual (SOARES, 2020). O caso analisado é 

do segmento de beleza, sob os olhares da área comercial, seja do vendedor que fornece os 

produtos para a loja, seja do comprador de rede varejista que, com múltiplas lojas, escolhe o 

quê, quando e onde vender.  

A partir da experiência profissional da autora de mais de uma década na indústria de 

cosméticos, tendo atuado em áreas correlatas como marketing e comercial, foi percebido a 

importância de se buscar o realinhamento constante de necessidades e prioridades. Sob a ótica 

do vendedor foi observado que essa tarefa precisa ser conduzida pela indústria que tem no 

varejo o canal de comunicação direto com seu consumidor e quem detém o poder de 

exposição dos produtos. O planejamento seja a curto, médio e/ou longo prazo foi se 

atualizando, se ajustando de acordo com as demandas diárias. Flexibilidade e rapidez para 

solucionar situações espontâneas foram importantes, sendo feito ajustes que puderam se 

adequar às necessidades imediatas do negócio, mas por outro lado, havia o risco de 

distanciamento do plano inicial.  

Foi então percebido que mudando alguns hábitos se tem melhora nas relações, como 

começar com proatividade e objetivo em mente para condução do pensamento “ganha/ganha” 

(COVEY, 2013). Whitmore (2009) aborda a demanda por mudança como maior nos tempos 

atuais e a ansiedade como consequência dos processos de adaptação. Mudanças são 

necessárias para evolução e por vezes trazem consigo perguntas e respostas conflituosas. O 

autor exemplifica em frases como “se eles quiserem sobreviver” e “fizemos todas essas 

mudanças no passado e elas não fizeram diferença ”que podem ser entendidas como objeções 



 

 

falsas. Por vezes, os empresários estão abalados pelas incertezas, colocando seus argumentos 

em um emaranhado de obstáculos.  

Todas as preocupações são validadas quando se trata de gerenciamento de crises, 

reforçando que as transformações são fundamentais para a prosperidade dos negócios 

(SOARES, 2020). A ideia defendida pelo autor é de que a cultura nos negócios tem que 

mudar e isso depende mais da perspectiva do que de consensos. Precisa ser orientada para o 

desempenho, para entregar níveis mais altos de performance. O trabalho em conjunto 

suportado por treinamento ou mentoria tem melhor base para alcançar um objetivo em 

comum (WHITMORE, 2009). 

Todos os canais de vendas e clientes podem ser melhor entendidos quando existe um 

registro do histórico desde as vendas até o acompanhamento das abertura de lojas e número 

de funcionários. Entender como é feita a gestão do inventário, quais ações promocionais 

funcionam, como a equipe recebe e apresenta o produto e o que é valor para o consumidor, 

são requisitos básicos para construir o conhecimento profundo do cliente – a chave para 

iniciar uma relação que será construída por parceiros de negócios. 

Com tantas informações é necessário estruturá-las em um documento para que nada se 

perca ao longo do processo. O Plano Conjunto de Negócios ou JBP, garante que o plano seja 

executado apesar dos inúmeros desafios que aparecerão ao longo do caminho. O JBP ajuda a 

caminhar do ponto A ao ponto B mesmo que durante o percurso seja necessário ajustar a rota 

para contornar novos obstáculos (SA VAREJO, 2019). Na gestão executiva de uma conta 

suportada por um JBP vivo e com atuação ativa de ambas as partes dessa relação, é possível 

capturar novas oportunidades e tendências a fim de expandir os ganhos de ambos os negócios.  

O comércio varejista e sua relação com a indústria é o foco dessa pesquisa 

aprofundada no segmento de perfumaria que fechou 2020 com crescimento de 8,4% 

(ABIHPEC, 2021) e que continua caminhando no sentido contrário à crise, mostrando forte 

oportunidade de alavancagem através do e-commerce. Como a maioria dos lojistas, a 

mudança do midset analógico para digital leva tempo e nem sempre depende apenas da 

indústria afirmar que a temporada é de alta para o digital. A alta liderança das empresas 

precisa acreditar e apostar que seu negócio pode acelerar desproporcionalmente com o 

incremento das vendas online. 



 

 

Assim sendo, o objetivo central da presente pesquisa é compreender como a 

implementação da ferramenta Joint Business Plan [JBP] pode auxiliar na estruturação de 

ideias e alinhamento de objetivos para que rapidamente uma tendência negativa tenha seu 

curso redirecionado, assim como apresentar a evolução do planejamento no contexto de 

cosméticos varejista durante o período pandêmico de maio de 2020 a maio de 2021. 

 

3 Procedimentos Metodológicos 

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, de natureza exploratória, 

buscando compreender um problema a partir do seu contexto. Uma pesquisa qualitativa 

estuda com profundidade as decisões tomadas pelas pessoas com um olhar para suas 

intenções e ações. Para isso um pequeno grupo é observado, facilitando a sondagem em níveis 

mais profundos, utilizando-se também conversas e reuniões individuais. Quais valores, 

crenças e atitudes são importantes para o grupo ou indivíduos são fatores envolvidos na 

pesquisa qualitativa que utiliza entrevistas, questionários e estudo de casos. Esses dados 

primários são complementares aos dados secundários, coletados em fontes disponíveis, como 

relatórios internos essenciais para análise, identificação e conclusão do problema 

(MALHOTRA, 2019). 

Essa pesquisa foi baseada em caso único e utilizou técnicas qualitativas não 

estruturadas, como reuniões individuais e em grupo visando-se alcançar as ideias que surgem 

nos pensamentos dos “entrevistados” em resposta aos estímulos oferecidos (MALHOTRA, 

2019). Por não ter estrutura rígida, a pesquisa exploratória permitiu nesse estudo a abordagem 

aberta com coleta de dados a partir das empresas escolhidas para situar a pesquisa, tendo 2 

casos como foco para a análise profunda da relação indústria-varejo. 

 Utilizou-se o método de estudo de caso para se analisar a empresa multinacional 

ALPHA, do setor de beleza e cosméticos, no que tange a utilização do Joint Business Plan 

[JBP] para alinhar as estratégias da empresa com os objetivos da mesma. 

 A partir do estudo de caso, um exame detalhado sobre o contexto foi iniciado sendo 

um processo linear porém interativo entre preparação da pesquisa, troca, coleta e análise de 

dados para sugestão de melhorias (YIN, 2015). A prática da observação para buscar os 

interesses e desejos que permeiam a relação estudada caracterizou o estudo de casos, que 



 

 

relaciona os fenômenos comportamentais num contexto real e complexo, como o foco sobre 

as organizações varejistas sob olhar da indústria, abordadas nessa pesquisa 

Foi escolhido esse método dado a importância do planejamento tendo como 

fundamentos a busca por evidências e dados que sustentem a elaboração de artigo científico 

onde é tratado um problema ou oportunidade e sua solução (YIN, 2015). Foi proposta a 

observação e análise profunda sobre comportamentos e objetivos de duas empresas para que 

diretrizes pudessem ser estruturadas em um processo estratégico a partir da instalação de uma 

ferramenta para gerenciamento de negócios. Foi levado em consideração as dificuldades 

impostas pela pandemia e analisado relatórios numéricos disponibilizados por ambos a fim de 

gerar entendimento sobre quais os valores e ideais de cada lado. 

Utilizou-se para a elaboração deste estudo a expertise da primeira autora na área, 

assim como resultados de reuniões de negócios. Realizou-se, também, análise documental 

(análise de documentos, relatórios e pesquisa com bancos de dados da empresa multinacional 

ALPHA, cujas informações foram disponibilizadas a critério de confidencialidade), com o 

intuito de complementar as informações da empresa analisada. 

 

4 Resultados e Discussão 

 

4.1 A ferramenta Joint Business Plan [JBP]: conceito 

A ferramenta Joint Business Plan [JBP] proposta para conduzir de forma organizada 

os negócios compartilhados por duas partes interessadas, tem por objetivo apoiar o 

planejamento e compilar os resultados das execuções. O proposto material foi elaborado pela 

autora para aliar o entendimento do mercado às necessidades, desejos e demandas da indústria 

de cosméticos e seu cliente varejista. As trocas de informações e dados permeou essa relação 

que requisitou confiança, disciplina e cooperação constante dos envolvidos. 

Os principais pilares que orientam a ferramenta foram organizados no esquema 

exemplificado pela figura 1: 



 

 

 

Figura 1. Pilares que orientam a elaboração do JBP 

Fonte: Dados originais da pesquisa 

 

O primeiro pilar é o entendimento do contexto que foi trabalhado a partir da análise 

S.W.O.T – Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats (CRUZ, 2013)e complementado com 

a coleta e análise de dados a partir de relatórios de resultado fornecidos pela indústria e 

também pelo varejo. E então pode-se construir o plano de ação para elaboração do JBP 

definindo-se os Key Performance Indicator [KPI] e elaborando metas S.M.A.R.T– Specific, 

Measurable, Attainable, Relevant e Time Bound. 

O planejamento reduz os riscos e melhora a performance por isso planos desenhados 

para 6 meses a 1 ano tem mais chances se terem suas execuções garantidas. Ter um JBP 

montado é ter um documento vivo, que requer atualizações constantes. O domínio é da 

indústria, mas também do seu cliente. Tudo é compartilhado, realizado em conjunto. É sobre 

todo o negócio e por isso a clareza sobre confiabilidade para trocar informações que 

conduzirão essa parceria (SA VAREJO, 2019). 

O JBP deve ter um líder do processo para que ele consolide todas as informações e 

apresente uma visão 360º do negócio. Neste caso estudado, a autora liderou o modelo como 

gestora de contas varejistas, utilizando conhecimentos prévios de marketing, administração, 

MS Excel® avançado e técnicas de vendas. Outras habilidades foram constatadas como 

essenciais para que tomadas de decisões fossem realizadas, comprovando a eficiência do 

modelo, como, por exemplo, liderança, criatividade e flexibilidade.  



 

 

Para condução das 3 etapas que estruturam os pilares para elaboração da ferramenta, 

foi aplicado princípios e valores de práticas ágeis, que, segundo a pesquisa de Araújo (2020), 

independem de um método rotulado.Métodos ágeis surgiram a partir do “Manifesto Ágil” 

publicado em 2001 que propôs nova abordagem de gerenciamento de projetos. Com objetivo 

de melhorar a execução, são valorizados para a nova abordagem: as relações colaborativas 

entre os indivíduos da organização e seus clientes, o bom funcionamento de softwares e a 

capacidade de resposta às mudanças. Dessa forma, perdem força métodos influenciados por 

modelos tradicionais e burocráticos. Como premissas para aplicação de metodologias ágeis, 

estão a valorização da relação com o cliente, com entendimento das suas dores e priorizando 

sua satisfação. Sendo assim faz-se necessário adaptar-se rapidamente às mudanças de cenários 

e trabalhar diariamente em conjunto com o cliente, criando um ambiente favorável para 

indivíduos motivados e eficientes trabalharem como um time auto organizável em prol do 

projeto. Importante destacar que excelência e simplicidade tornam o método leve e o 

ambiente sustentável para que regulamente os times possam revisar suas atividades buscando 

comportamentos que os tornem mais efetivos (ARAÚJO, 2020). 

Os valores e princípios citados acima foram trabalhados fortemente nesse estudo de 

caso, sendo observado um desafio proposto pelo cenário do período analisado. Aplicando-se a 

resposta rápida à mudanças, o princípio listado no manifesto como o “método mais eficiente e 

e eficaz de transmitir informações” (ARAÚJO, 2020) foi ajustado de conversas face a face 

para conversas telefônicas e por meio de vídeos conferência. 

Focada no fluxo contínuo, o modelo de gerenciamento ágil de projetos auxiliou na 

organização de cada etapa das tarefas e criou um ambiente verdadeiramente ágil. Foi 

considerado o objetivo claro de construir e implementar uma nova ferramenta para condução 

dos negócios alinhada entre a indústria e o varejo. Visualizando a entrega das atividades e 

com objetivos definidos, a abordagem ágil otimizou o tempo para realização e execução de 

ideias. Segue demonstrado na figura 2 como foi criado o ambiente ágil para promover as 

mudanças necessárias que a nova ferramenta de gestão de negócios demandou: 

 



 

 

 

Figura 2. Criar o ambiente ágil  

Fonte: Série Acadêmica Pecege (Araújo, 2020) 

 

 Nesse contexto, a importância de conduzir os negócios de maneira mais eficiente e 

aumentando a produtividade promoveu a mudança de comportamentos,contudo, por estarem 

tão arraigados, a possibilidade de agir de outra maneira parecia distante. Para ajudar na tarefa 

de liderar a mudança, a autora, vendedora nesse exercício, realizou estudo de campo baseado 

na Análise S.W.O.T com o objetivo de identificar as principais relações de força, fraqueza, 

oportunidade e ameaça que pudessem orientar melhora na relação indústria versus varejo 

(Cruz, 2013). A partir de reuniões para entender o contexto, contribuíram com informações os 

antigos gestores da conta de varejo em questão, do lado da indústria, e também os setores de 

compras, marketing e gerentes das lojas. Tudo foi distribuído para análise conforme mapa da 

figura 3 abaixo: 

 
Figura 3. Análise SWOT  



 

 

Fonte: Cruz (2013) 

 

A partir do mapeamento de cenário, a leitura de dados foi necessária e fundamental 

para completar o entendimento do contexto onde estava inserida essa relação comercial. As 

áreas de trade marketing contribuíram com o fornecimento dos resultados numéricos, 

atendendo a solicitação para aprofundamento da análise. Foram analisados relatórios de 

ambos os lados, coletados informações sobre sell-in e sell-out (dados por loja, avaliando 

S.K.U. e categoria) e inventário com periodicidade mensal, assumindo um histórico dos 2 

anos anteriores, arquivos indicados na figura 4: 

 

 
Figura 4. Coleta e análise de dados para elaboração do JBP 

Fonte: Dados originais da pesquisa 

 

 A etapa 1 de captura de dados foi realizada nos dias 1 do mês subsequente buscando 

resultados detalhados de venda por S.K.U. – Stock Keeping Unit da indústria para o varejo 

(sell-in) bem como do varejo para  o consumidor (sell-out) por produto (S.K.U.). A partir 

desses resultados, pode-se relacioná-los para analisar diferentes cenários importantes para a 

construção e sustentação dos negócios, como mencionados na etapa 2. Somente a partir de 



 

 

então, foi possível começar a construção da ferramenta de JBP. Contemplando histórico de 2 

anos e objetivos para os próximos 12 meses, sendo suportado por um plano de ações 

promocionais, o documento conferiu simplicidade reunindo todas as informações para análise 

segura e eficaz de resultados para entrega contundente de metas e objetivos.   

Para o alinhamento de um novo plano de ação, foi preciso criar objetivos e valores em 

comum, entre a indústria e o varejo. Percebeu-se a importância de conhecer contexto e 

resultados para dispor de argumentos, habilidades de persuasão e manejo de objeções. 

Especialmente durante a gestão de crises, começar com coisas simples e comuns, ganha a 

confiança do grupo. É mais fácil tratar 1-2 objetivos, mas fundamental tê-los bem definidos e 

concretos. Definir indicadores de performance (K.P.I.) auxiliou na elaboração do plano de 

ação que através de um conjunto de objetivos direcionam um novo comportamento. 

 Os indicadores de performance foram alinhados com objetivos estratégicos, 

utilizando-se metas S.M.A.R.T para que as fases do plano de negócio em conjunto estivessem 

suportadas por objetivos bem definidos, ao alcance das equipes, que tivessem clareza na sua 

medição e obviamente totalmente relevantes, que levassem os negócios a novos patamares no 

prazo definido como exposto na figura 5: 

 

 
Figura 5. Estrutura para plano de ação 

Fonte: Dados originais da pesquisa 

 



 

 

Por fim, temos o resultado prático que converge na etapa de entrega do scorecard, uma 

planilha em MS Excel® que reúne as etapas mencionadas acima. O histórico numérico 

preenche parte do contexto permitindo analisar a evolução dos negócios. Após entender o 

cenário, avaliar resultados, definir indicadores e metas foi possível estruturar o plano de ação. 

É exemplificado na figura 6 que segue abaixo, a ferramenta JBP que acompanhará os 

próximos ciclos dessa parceria de negócios.  

 
Figura 6. Joint Business Plan [JBP] 

Fonte: Dados originais da pesquisa 

 

4.2 A empresa Multinacional ALPHA e a utilização do Joint Business Plan [JBP] 

 

A compreensão do que é valor para o cliente aliado aos indicadores de performance da 

indústria permitiu o melhor entendimento da situação e dimensão das oportunidades, 

transmitindo confiança. Os métodos utilizados ajudaram a personalizar e adaptar as 

ferramentas à novos ambientes, sendo imprescindível disciplina e comprometimento para que 

todas as etapas apresentadas fossem cumpridas dentro dos prazos e pelos indivíduos 

responsáveis. 

K.P.I Metas S.M.A.R.T.

Varejo Obj. sell-out %

Líder JBP Redução rupturas %

Ativações PDV Qtd 

Data Atualização Promover digital  % vs físico

Revisão mensal

Revisão trimestral

Medida Resultado 

mês

Resultado acumulado 

trimestre

Plano mês Plano acumulado 

trimestre

Resultado vs Plano % 

mês

Resultado vs Plano % 

trimestre

Sell-out total 

Sell-out loja física

Sell-out loja online

Sell-in 

Inventário

Ticket médio total

Markup

Sortimento (itens SKU)

Estratégia Área foco Objetivo Atividade O que precisa ser 

feito?

Quem? Quando?

Incrementar sell-out

Gerar engajamento

Ganhar novos consumidores

Ajuste de mix

Plano de ação

Performance do Varejista

Join Business Plan 



 

 

Para o entendimento desse modelo e aplicação, podem ser requeridos novas 

capacitações a fim de facilitar a usabilidade da ferramenta. No acompanhamento desse caso 

estudado, conhecimentos de marketing e trade marketing se mostraram importantes para 

entender melhor os clientes e o mercado. Na relação comercial apontada nessa pesquisa, foi 

premissa para a condução comercial, guiada pela análise de dados, a administração de 

relacionamentos, a criação de valor para a captura de valor em troca. Foi preciso elencar os 

elementos fundamentais que serviram de diretrizes para a base do negócio afim de orientar a 

aplicação da melhor estratégia que identificasse as oportunidades a partir das principais 

tendências e forças que estão mudando o cenário do varejo (KOTLER, 2007).  

Nos casos estudados foi constatado através de reuniões de negócios que a condução 

para as mudanças demandadas pela era digital precisaria ser tomada com maior vigor para 

enfrentamento da maior crise deste século (SOARES, 2020). Observou-se a ausência de um 

plano detalhado e organizado para auxiliar no direcionamento correto. Traçar um plano de 

ação requer união de esforços e ideias, reconhecendo as especificidades e restrições de cada 

caso para reprogramar o trabalho em conjunto (ESCRIVÃO FILHO, 2006). 

Assim como em todo segmento, no varejo há empresas pequenas, que por vezes são 

negócios familiares, de relações informais, e que acabam por diferir dos processos 

estratégicos bastante formais das grandes indústrias fornecedoras de produtos para lojas. Com 

base em Escrivão Filho (2006), as características organizacionais são bastante diferentes entre 

eles. No que diz respeito à pequena empresa, são poucos os elementos que compõe essa 

organização, que além das atividades de estrutura operacional, fica à cargo do proprietário o 

alinhamento de estratégias e até mesmo gerenciamento de situações rotineiras, como foi 

evidenciado nesse caso estudado. Contudo, há de se considerar que a informalização da 

estratégia, com pouca burocracia e rigidez, aplicada por pequenos empresários pode torná-los 

grandes, uma vez que flexibilizar situações depende de poucos tomadores de decisão 

(ESCRIVÃO FILHO, 2006). 

O contexto dessa pesquisa foi dado em meio aos ajustes realizados no gerenciamento 

de contas pela multinacional ALPHA, em que esteve a autora no papel de supervisora de 

vendas. A mudança no atendimento executivo permitiu a atuação junto à redes varejistas com 

filiais em todas as regiões do Brasil, tornando prática a realização desse estudo. Como objeto 

central, teve-se a aplicação de um novo formato para gestão do negócio que pudesse além de 



 

 

antecipar objeções, abrir novos caminhos para alavancagem das vendas. Dado o momento de 

pandemia instalado em março de 2020, o desafio proposto foi de influenciar os varejistas na 

aceleração da transformação digital, conduzindo o negócio para expansão além das lojas 

físicas (SOARES, 2020). 

Para criar e entregar em ambiente ágil, os princípios e valores abordados pela autora 

anteriormente, foram buscados pela indústria junto ao varejo estudado. Incentivou-se a 

transparência nas relações através de reuniões semanais para revisão das execuções, reuniões 

mensais para analisar resultados e a cada trimestre nova revisão de metas e objetivos foram 

feitos. As lideranças foram colaborativas e facilitadoras promovendo diálogos informais e 

removendo barreiras organizacionais que permitiram que a equipe multifuncional fosse rápida 

e auto organizável para as tomadas de decisão. A partir da liderança servidora também foi 

possível aplicar o princípio da simplicidade para identificar oportunidades e propor ações que 

foram adotadas pela indústria e também pelo varejista. Importante destacar que as pessoas 

participantes das equipes de ambas as organizações estiveram localizadas em estados 

diferentes e que devido a crise sanitária instalada durante essa pesquisa, o espaço de trabalho 

foi virtual na grande maioria dos encontros, mostrando que, mesmo em distâncias físicas e 

diferenças estaduais, foi possível criar um ambiente facilitador e ágil utilizando plataformas 

de videoconferência e apresentações em MS Power Point®como apoio para planejar e 

acompanhar as atividades. 

Quando se trata do desejo pessoal pela mudança, a orientação para realização torna-se 

executável. A performance é superior quando auto motivada, não por que acatar ordem de 

terceiro, mas pelo próprio querer (WHITMORE, 2009). Devido fechamento do comércio no 

Brasil, dado por 2 vezes no período estudado, foi possível verificar que toda sugestão seria 

analisada, seja pela indústria, seja pelos varejistas. E dessa forma, aplicando a liderança de 

mercado e a política de “ganha-ganha”, observamos a implementação da ferramenta que 

ajudou a estruturar as etapas que conduziria para o objetivo central. As soluções e acordos 

propostos foram benéficos para todas as partes, promovendo união de esforços e 

comprometimento com o plano de ação, elaborando um jeito melhor de trabalhar (COVEY, 

2013). 

Observou-se no estudo que a orientação por processos simples era uma fraqueza, 

enquanto recursos financeiros e habilidades comerciais importantes forças. O ajuste de 



 

 

sortimento, bem como a execução perfeita das ativações que geram sell-out poderiam ser 

melhoradas e foram sinalizadas como oportunidades. E por fim a distância física pode ser 

entendida como ameaça para implementação de novas estratégias de gestão. 

Com metas e objetivos acordados, foram realizadas reuniões trimestrais para ajustes e 

correções envolvendo os líderes das empresas para avaliação dos desempenhos, porém 

atualizações semanais foram feitas para garantir que nenhuma atualização fosse perdida. Os 

objetivos das reuniões eram previamente discutidos e acordados afim de evitar discussões à 

cerca de inconsistência de informações. As metas mensais eram claras, porém flexíveis 

durante os 12 meses estudados. Tiveram 2 momentos importante de fechamento de comércio 

que fizeram com que as estratégias fossem reavaliadas para que o plano anual não se 

perdesse. Foi importante ter o comprometimento de cada parte em metas realizáveis para que 

soluções alternativas fossem propostas em momentos adversos garantindo a entrega anual 

planejada. 

A medida que o planejamento foi sendo consolidado e os resultados versus plano 

alcançados, o plano de ação pode ganhar maior volume de ações e investimentos. As 

execuções então foram medidas através da evolução do sell-out e o círculo de influência pôde 

ser aumentado (COVEY, 2013). Foram determinantes ser proativo e priorizar atividades mais 

importantes. Desse modo, foi observado que metas de benefício, que geram investimentos 

para o próprio negócio avançar, podem garantir na execução do plano (AFFONSO, 2018). 

Conforme pesquisa de mercado realizada pela SA Varejo (2019), existem tecnologias 

que fornecem soluções de JBP pagas, indicadas para grandes redes varejistas de gestão 

complexa de dados, como por exemplo supermercados. Nesse estudo foi defendido a 

simplicidade do processo, entregando mais resultados com menos complexidade, utilizando-

se ferramenta simples que basicamente construíram bons planos de negócio através de 

conhecimentos em MS Excel® e disciplina no monitoramento dos dados, provenientes das 

áreas comerciais da indústria e do varejo. Não foi aplicada uma receita pronta, mas trabalho 

na gestão de dado e alinhamento entre as estratégias da indústria e varejo que vão além de 

promoções e expansão de mix. Não ter um padrão específico permitiu adaptações necessárias 

por cada negócio. 

Ficou então constatado que ferramentas simples de MS Excel® podem ajudar no 

alinhamento de ideias, porém deve estar suportado por disciplina, boa comunicação, 



 

 

planejamento estratégico e colaboração entre os parceiros. Após mapeamento e inclusão dos 

dados, realizou-se o JBP, à criação do plano em conjunto com cliente. Os objetivos e pilares 

seguem orientando e garantindo a direção certa. Cada um tem sua área principal de foco, seus 

responsáveis e os próximos passos claros e definidos. Prazos são acordados para o 

acompanhamento das execuções garantindo que nada será perdido em meio à outras 

prioridades. Entre todos vários benefícios, o registro de resultados e planos em um mesmo 

documento garantem que o processo não se perca durante eventuais trocas de profissionais na 

área comercial.  

A chave para retomar o crescimento pode ser melhorar a experiência entre o físico e 

on-line corrigindo o mix. Expandir para o on-line o portfólio disponível em lojas e mais, 

acrescentar no novo canal produtos do longtail, que devido aos espaços reduzidos em lojas, 

ficam indisponíveis para o consumidor. Conforme estudos da P&G trazidos pela revista SA 

Varejo (2019), o consumidor mudou seu comportamento buscando por marcas que se 

destaquem nas experiências de compras. Investir em tecnologia, como por exemplo trazer o 

CRM para o foco, acelera a “omnicanalidade”, permitindo conhecer melhor os hábitos do seu 

shopper ou consumidor e se fazer presente onde ele está. A discussão trazida pelas grandes 

indústrias é de que o consumidor deve estar no centro de tudo, entendendo que os meios de 

consumo mudaram e assim os varejos vencedores no futuro serão aqueles que conectaram os 

negócios off-line e on-line. 

Por estar entre os melhores fornecedores do varejo foi observado nesse estudo 

características prezadas pela multinacional ALPHA, parte importante nesse caso. Como bem 

apresentado na edição de 2019 da revista SA Varejo, em geral as indústrias concentram 

esforços em apresentar soluções inovadoras, reduzir níveis de ruptura e preocupam-se com 

aumento de vendas e margens, embora nesse caso, a empresa não determina, nem mede lucro 

ou margem dos seus clientes. O estudos de markup no JBP tem a intenção de apenas 

acompanhar a performance dos produtos por categoria. Todas as decisões de preço, promoção 

e distribuição foram observados à critério dos varejistas.  

Foram referenciais para determinar as parcerias desenvolvidas nesse estudo as 

seguintes boas práticas: (a)priorizar o sell-out no plano de ação avaliando resultados que 

orientaram ações promocionais; (b)readequar o sortimento ideal por canal reproduzindo a 

visão do shopper sobre as categorias; (c) definir planograma apostando em dupla exposição 



 

 

dos produtos de alto giro; (d) grande capacidade de flexibilização para condução de cada 

negócio. Durante o estudo ficou mais claro perceber como é importante alinhar pensamentos e 

estratégias na mesma direção. Um documento em constante atualização, trouxe maior 

credibilidade e segurança aos parceiros que souberam conduzir os negócios com sucesso. 

Dado todo o contexto da pandemia e analisado o histórico de resultados, a 

oportunidade do expansão para o on-line brilhava cada vez mais forte. Foi inserido no JBP a 

introdução no novo e-commerce do varejista e todas as etapas foram nomeadas por 

responsáveis e conduzidas com prazos, como cadastramento de produtos, definição de preços, 

investimentos, objetivos e planos promocionais. Ficou claro que o nível de comprometimento 

da alta liderança do varejista determinaria a velocidade do expansão no negócio. Após alguns 

meses o e-commerce foi ativado e os primeiros resultados foram notados quando o marketing 

digital do varejista se fortaleceu. Ferramentas como Google Ads, FacebookAds e no Instagram 

como o “arraste aqui” foram muito utilizadas e se fizeram necessários para encaminhar o 

cliente do físico para o digital (SOARES, 2020). 

Através do JBP o preço deixou de ser a única figura em discussão para dar lugar aos 

resultados de ações de marketing, promoções, tempo de entrega e tudo que poderia ser feito 

para surfar na mesma onda do mercado. O relacionamento e a lealdade ao cliente fizeram a 

conexão no espaço aberto pela pandemia do Covid-19.  

Observou-se no varejo que pequenas empresas necessitam de mais tempo para a 

tomada de decisões estratégias (ESCRIVÃO FILHO, 2006). O papel colaborativo e 

participativo da indústria é fundamental para acelerar mudanças, podendo influenciar a 

direção dos negócios quando compartilhada a visão global empresarial, apontando as 

tendências de mercado.  

 

5 Considerações Finais 

 

Resgatando-se o objetivo central da presente pesquisa tem-se: compreender como a 

implementação da ferramenta Joint Business Plan [JBP] pode auxiliar na estruturação de 

ideias e alinhamento de objetivos para que rapidamente uma tendência negativa tenha seu 

curso redirecionado, assim como apresentar a evolução do planejamento no contexto de 

cosméticos varejista durante o período pandêmico de maio de 2020 a maio de 2021. 



 

 

Conforme exposto, faz-se importante que a indústria esteja comprometida com seus 

clientes, tendo necessário foco externo para compreender os desejos de cada canal de vendas. 

Essa intenção motiva os colaboradores a desenvolver relacionamentos duradouros por meio 

da satisfação do cliente. Buscar atender suas demandas analisando forças, fraquezas e 

considerando as possíveis ameaças e oportunidades de mercado orientaram os processos para 

que a prática da venda esteja adaptada à realidade do caso apresentado.  

Assim como na arte da estratégia, se as avaliações inicialmente realizadas apontam 

bons resultados, é porque houve avaliação profunda da situação, muitas análises e cálculos 

que consideraram as variáveis para que possíveis objeções pudessem ser antecipadas. Ajustar 

ou mesmo modificar estratégias para perseguir a transformação digital requer novo 

comportamento, nova mentalidade, mais conhecimento.  

Na parceria estabelecida em negócios sólidos foi percebido que identificar 

oportunidades na era digital é trabalho para ambos. Se feita mais rápida que seus 

concorrentes, a atenção requerida para chegar onde o consumidor está, atenderá também mais 

rapidamente seus desejos e demandas. A atitude de liderar mudanças, exigiu foco e controle 

de esforços, a implementação do JBP evitou sua dispersão resultando em planos robustos e 

decisões baseadas em projeções que orientaram o caminho para a retomada do crescimento 

nas vendas, além de ajudar a sair do físico para o digital, com os suportes necessários e 

mesmo durante uma crise sanitária. 
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