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ALVES, Jéssica. Estágio Supervisionado - Pizzaria D’Itália. 108p. Relatório Técnico 
Empresarial. Graduação em Administração da Faculdade de Apucarana. Apucarana-
Pr. 2019. 
 
 

RESUMO 
 

 
O presente trabalho consiste na elaboração do relatório final do estágio 
supervisionado em Administração, realizados durante o 5º ao 7º semestre, como parte 
conclusiva do curso na empresa JP Oliveira Pizzaria – ME (Pizzaria D’Italia) situada 
em Apucarana-PR. O habito de se alimentar fora tem se adaptado ao cotidiano dos 
brasileiros gradativamente. Em média a população gasta 25% de sua renda com 
alimentação fora do lar. O presente estudo tem por suas características a 
oportunidade de aliar a teoria a pratica impulsionando ao acadêmico a utilizar 
ferramentas administrativas para auxiliar o crescimento da empresa dentro do 
mercado onde atua. A metodologia utilizada para o relatório, é realizado através de 
estudo de caso e pesquisa exploratória, revelando os pontos fracos e os pontos fortes 
da organização através de ferramentas como: matrizes, DRE, indicadores, projeções 
e etc. Os resultados revelados com o relatório, demonstra a capacidade de 
crescimento da empresa e as oportunidades que a empresa possui de expansão no 
mercado. 
 
 
Palavras-chave: Alimentação, Pizzaria, Ferramentas Administrativas. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ALVES, Jéssica. Estágio Supervisionado - Pizzaria D’Itália. 108p. Business 
Technical Report. Graduate in Administration of the Faculdade de Apucarana. 
Apucarana-Pr. 2019. 
 
 

ABSTRACT 
 
   
The present work consists in the elaboration of the final report of the supervised 
internship in Administration, carried out during the 5th to the 7th semester, as a final 
part of the course at JP Oliveira Pizzaria - ME (Pizzaria D'Italia) located in Apucarana-
PR. The habit of eating out has been adapting to the daily life of Brazilians gradually. 
On average the population spends 25% of their income on food away from home. The 
present study has for its characteristics the opportunity to combine theory and practice, 
prompting the academic to use administrative tools to assist the growth of the company 
within the market where it operates. The methodology used for the report is conducted 
through case study and exploratory research, revealing the weaknesses and strengths 
of the organization through tools such as: matrices, DRE, indicators, projections and 
so on. The results revealed with the report demonstrate the company's growth capacity 
and opportunities for market expansion. 
 
 

Keywords: Food, Pizza Place, Administrative Tools. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O habito se alimentar fora do lar tem se adaptado ao cotidiano dos brasileiros 

gradativamente, seja por falta de tempo ou a sua vasta variedades de refeições que 

agradam o paladar de todos. 

Segundo dados do IBGE (2015), o brasileiro gasta cerca de 25% de sua renda 

com alimentação fora do lar. A Associação de Bares e Restaurantes ABRASEL (2015), 

estima que o setor represente, hoje, 2,7% do PIB brasileiro. Já a Associação Brasileira 

das Indústrias da Alimentação ABIA (2013), destaca que o setor tem crescido a uma 

média anual de 14,2%. 

O ramo que apesar da crise existente, sempre está em elevados índices de 

desenvolvimento e concorrentes, as empresas que atuam no setor alimentícios 

necessitam de uma aplicação e visão administrativa para conseguir se estabelecer 

nesse atual mercado.  

O presente trabalho tem por finalidade poder consolidar os conhecimentos 

adquiridos no curso, na empresa J.P OLIVEIRA PIZZARIA – ME, com intuito de 

aumentar a produtividade, atrair novos clientes, auxiliar na organização dos processos 

e crescimento da empresa perante o mercado. 

 

2. ANÁLISE DE MERCADO  

 

A análise de mercado é o processo para obter informações relacionados ao 

mercado de atuação de uma determinada empresa, que impactam diretamente no 

sucesso ou no fracasso deste empreendimento. 

Segundo Masci (2017) é por meio desse processo que se obtém dados para o 

segmento e contexto nos quais a organização vai atuar, o potencial do seu público 

alvo, a relação do seu produto com os fornecedores e o posicionamento da 

concorrência. A análise de mercado é uma atividade determinante para o nascimento 

de um negócio.so assim é possível entender as atividades que merecem atenção e 

que de fato são capazes de tornar o negócio um sucesso.  
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2.1 Análise Macroambiental 

Segundo Chiavenato e Sapiro (2009) a análise do macroambiente é o contexto 

que envolve externamente a organização. É a situação dentro da qual uma 

organização está inserida.  

O macroambiente pode ser entendido, de acordo com Palmer (2006), pelas 

forças tecnológicas e econômicas, político-legais e socioculturais existentes. São as 

forças que estão afastadas da organização, mas que mesmo assim impactam 

diretamente no desempenho das mesmas. 

Devido às forças externas o macroambiente está em constante alteração. Em 

função dessas forças, uma série de tendências pode aparecer, e por esses motivos 

os profissionais devem estar atentos para o seu diferencial competitivo. 

Segue alguns ambientes externos segundo KOTLER (2017):  

 

- Ambiente Demográfico: é o estudo da população sua cultura e suas característica 

e acordo com a sua região.  

 

- Ambiente Econômico: Este ambiente consiste em fatores que afetam o poder de 

compra e os hábitos de gasto do consumidor. 

  

- Ambiente Natural: Inclui os recursos naturais que os profissionais de    marketing 

utilizam. 

 

- Ambiente Tecnológico: atualmente a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico 

são necessários em uma empresa para se manter no mercado. 

 

- Ambiente Político/Legal: As decisões de marketing são seriamente afetadas pelo 

desenvolvimento do ambiente político (ex: Leis).  

 

- Ambiente Cultural: É composto de instituições e outras forças que afetam os 

valores básicos, as percepções, as preferências e os comportamentos da sociedade. 

 

Vale ressaltar que o estudo do macroambiente é uma ferramenta indispensável para 

a organização que busca por diferenciais, adaptação e competitividade.  
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2.2 Apresentação Setorial 

Segundo Rodrigues (2016) a análise setorial serve para analisar de forma 

detalhada o panorama do cenário econômico o qual as empresas estão inseridas e 

em plena atuação. Essa avaliação de setores fornece informações que permitem 

identificar e avaliar riscos e oportunidades nos investimentos. As informações contidas 

nessas análises fornecem projeções importantes para o investidor poder montar a sua 

carteira com mais segurança. 

De acordo com Porter (2004) a análise e caracterização de um setor permite 

comparar qualquer empresa com o seu setor de atividade, em várias dimensões, 

garantindo-lhe um conhecimento profundo do setor, dos seus principais intervenientes 

e tendências. Podendo – se: 

• Avaliar o tamanho do mercado; 

• Estrutura os custos e lucratividade; 

• As concorrências; 

• Tendências do setor; 

• Encontrar novas oportunidades, prever e evitar riscos. 

 

2.2.1 Cinco Forças de Porter 

As cinco forças de Porter foram publicadas num artigo chamado “como as 

forças competitivas moldam a estratégia” pelo professor Michel Porter em 1979. 

 Segundo Nakagawa (2012) essa ferramenta serve para analisar o ambiente 

competitivo e para determinar o melhor posicionamento do negócio diante dos 

concorrentes. A partir dessas forças os consultores e estudantes do assunto 

passaram a compreender que a análise de competição vai além de apenas rivalidades 

entre as empresas que atuam no mesmo segmento de mercado. As 5 forças de Porter 

se tornaram um clássico da administração. Para executar a análise dessas forças é 

necessário refletir sobre os cinco contextos onde a empresa está inserida, em seu 

artigo Porter considera que existe uma força central que é impactada pelas outras 

quatro forças de formas diferente, que são elas:  
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Figura 1. Representação gráfica das Cinco Forças de Porter 

 

Fonte: Porter,2004. 

 

Na figura 1, é apresentado as cinco forças de Porter, abaixo veremos mais 

informações sobre as forças competitivas desse modelo. 

 

2.2.1.1 Rivalidade Entre Concorrentes 

Esta força é considerada como a mais significativa entre as 5 forças (Serra, 

Torres & Torres, 2004), deve-se considerar a atividade dos concorrentes diretos, os 

que vendem mesmo produto em um mesmo mercado de atuação que a empresa em 

questão. É necessário entender alguns pontos nesse contexto:  

• Número de concorrentes  

• Repartição de quotas de mercado: 

• Taxa de crescimento da indústria: 

• Complexidade e assimetria informacional: 

• Grau de diferenciação dos produtos; 

• As barreiras á saída; 
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2.2.1.2 Poder de Barganha dos Clientes 

Segundo Lima (2011) essa força tem haver com o poder de decisão dos clientes 

sobre os atributos do produto, principalmente sobre o valor e qualidade. Algumas 

características que os compradores possuem poderes: quando as compras do setor 

são de grande volume; os produtos a serem comprados são padronizados, e sem 

grande diferenciação; as margens de lucro do setor são estreitas; a opção de o próprio 

comprador fabricar o produto é financeiramente viável. Estas são apenas algumas 

características a serem observadas quando se analisa esta força. 

Ao propor esta força competitiva, Porter (2004) não quer dizer que os clientes 

sejam inimigos das organizações, mas muito pelo contrário, o foco do autor é tratar 

da concorrência em todas as suas manifestações, inclusive na forma de pressão, que 

pode fazer a diferença para as organizações que desejam competir melhor e atender 

com mais qualidade os seus clientes.  

Ainda segundo Porter (2004), alguns fatores que aumentam o poder de 

barganha dos clientes podem ser evidenciados quando eles são pouco numerosos e 

compram ou contratam relativamente em grande volume. No entanto, a melhora no 

custo, na qualidade ou no atendimento pode propiciar pequenos diferenciais, 

suficientes para manter os clientes. 

 

2.2.1.3 Poder de Barganha dos Fornecedores 

Segundo Porter (2004) os fornecedores podem ter poder de barganha sobre os 

participantes de um setor, aumentando os preços ou reduzindo a qualidade das 

mercadorias e serviços adquiridos.  

Complementa Porter (2004), um grupo de fornecedores é poderoso se:  

•O mercado for dominado por poucas empresas e se for mais concentrado do 

que o setor comprador;  

• O seu produto for diferenciado ou se ele desenvolveu custo de mudança; 

• Esses produtos não serão obrigados a competir com outros produtos nas 

vendas ao setor de varejo; 

As condições que tornam esses fornecedores poderosos são similares às que 

tornam os compradores fortes, assim comprometem a rentabilidade de uma indústria, 

caso ela não consiga repassar os aumentos dos custos em seus próprios preços. 
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2.2.1.4 Ameaça de Novos Entrantes 

Refere-se às eventuais barreiras impostas contra a entrada de novos 

concorrentes em um determinado segmento de mercado. Estas barreiras podem ser 

de entrada ou de saída, ou seja, de ingresso e de egresso das empresas nos 

diferentes setores. 

 “Além de ser necessário observar as atividades das empresas concorrentes, a 

ameaça da entrada de novos participantes depende das barreiras existentes contra 

sua entrada, além do poder de reação das organizações já constituídas.” (Serra, 

Torres & Torres, 2004).  

Com a ajuda dessas barreiras fica mais difícil os concorrentes “roubarem” os 

melhores clientes, assim pensando duas vezes antes de entrarem em um novo 

mercado. 

Para Porter (2004), as principais de barreiras de entrada são: 

• Acesso aos canais de distribuição 

• As barreiras de entrada existentes (patentes, direitos, etc.) 

• Custos de transição 

• Capital 

• Economia de escala 

• Políticas governamentais 

• Marca 

• Vantagens absolutas de custo 

 

2.2.1.5 Ameaça de Produtos Substitutos 

Segundo Cunha (2011) produtos substitutos são aqueles que não são os 

mesmos, mais atendem a mesma finalidade. Assim os substitutos (bens ou serviços) 

podem limitar os lucros em tempos normais, e também podem reduzir as fontes de 

riqueza que a indústria obtém em tempos de prosperidade. Pois mais inédito que seu 

produto seja ele possivelmente terá um concorrente similar que possa solucionar a 

mesmas questões ou pelo menos em parte. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Patentes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_autoral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Economia_de_escala
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Governo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marca
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2.3 Análise do Segmento 

Após fazer a pesquisa de análise de mercado é preciso saber quais os 

segmentos (nichos) que o seu mercado poderá atuar. É possível definir esse 

segmento a partir das características dos seus produtos e serviços, do estilo do 

consumidor, a localização e outras fontes que podem atrapalhar no consumo. 

Segundo Lamb (2004, p.206), Segmento de mercado é um subgrupo de 

pessoas ou organizações que compartilhem uma ou mais características e que 

tenham as mesmas necessidades de produtos. [...] O processo de divisão de um 

mercado em segmentos ou grupos significativos, relativamente homogêneos e 

identificáveis, é chamado segmentação de mercado.  

“Um segmento de mercado consiste em um grande grupo que é identificado a 

partir de suas preferências, poder de compra, localização geográfica, atitudes de 

compra e hábitos de compra similares” Kotler (2017). 

Para Silva (2012) as perguntas mais importantes para definir seu segmento de 

mercado são: 

• Quem está comprando? Pense sobre todas as características das 

pessoas ou empresas que irão comprar seu produto ou adquirir o seu serviço. 

• O que está comprando? Procure descobrir o que os seus clientes estão 

comprando nesse mercado que você pretende atuar para que você possa adaptar as 

características aos seus produtos/serviços. Fique por dentro dos preços, das 

propagandas, das promoções, das ações de marketing e como é feito a manutenção 

dos produtos pelas empresas concorrentes. 

• Por que está comprando? Procurar saber o porquê de os clientes 

estarem comprando determinado produto. 

De acordo com Abrantes (2017) existem 4 diferentes tipos de segmentos de 

mercado: 

Segmentação demográfica 

Ela é responsável por dividir os consumidores em grupos demográficos, 

considerando suas principais características (renda, gênero, idade, religião, 

preferências políticas, nacionalidade e etc.) 
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Segmentação psicográfica 

Nessa segmentação a divisão de grupos é feita baseada no estilo de vida, na 

classe social e na personalidade de cada indivíduo. 

Segmentação Geográfica 

Relaciona a mercados que se dividem geograficamente. Uma empresa que 

atua em diversas regiões deve buscar atender as necessidades dos clientes de acordo 

com as suas características locais. 

Segmentação comportamental 

Objetivo principal dessa segmentação é o comportamento de uma pessoa 

pode-se dizer que essa análise é fundamental para que um produto seja 

comercializado. 

 

2.3.1 Mercado Consumidor 

Mercado consumido é um termo utilizado quando se refere aos consumidores 

segmento ou à própria população economicamente ativa de um país que compre ou 

utilize os produtos de empresas específicas, é a relação entre oferta e procura, ou 

seja, toda pessoa que possui poder de compra.  

O estudo do mercado consumidor é essencial para o sucesso do seu 

negócio, uma vez que o cliente é a alma de qualquer empreendimento, e por 

essa razão conhecer e fazer o levantamento dos dados é tão importante. 

Através da pesquisa deste tipo de mercado, é possível saber o que produzir, 

qual é o local adequado para a venda, como vender e qual é a provável 

demanda para o produto ou serviço.  

 A empresa estudada está localizada onde população da região em média 

é de 134.996 pessoas, o seu ramo abrange diversos tipo de consumidor entre 

eles jovens, adultos, crianças, idosos e etc.  

 

2.3.2 Mercado Concorrente 

O mercado concorrente é composto por empresas que oferecem produtos ou 

serviços iguais ou muito parecidos que os seus. É fundamental saber quem são seus 

concorrentes, quantos são e como atuam. Analisando a concorrência, é possível 

identificar e inovar maneiras para melhor atender seus clientes, aprimorando as 

estratégias de vendas. (Salles, 2002). 
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Aspectos importante para análise de concorrência: 

• Identificação de cada concorrente; 

• O porte; 

• Avaliação dos pontos forte e fracos; 

• Comparação estratégica da empresa com os concorrentes. 

 

Neste item, é importante que o empreendedor perceba que não pode se limitar 

a identificar apenas o concorrente atual; precisa estar atento aos concorrentes 

potenciais. Ou seja, se o mercado em questão é um mercado extremamente atraente, 

que não impõe barreiras a novos empreendedores, certamente outras empresas irão 

em breve se instalar. (DOLABELA, 1999). 

Especificamente no ramo alimentício a cidade de Apucarana possuí a media 

de 11 pizzarias na região, e o total de bares e restaurantes do setor de food service 

chega a 236, tornando assim esse setor extremamente competitivo. 

 

2.3.3 Mercado Fornecedor 

A empresa J.P Pizzaria possui diversos fornecedores, entre eles açougue, 

produtores rurais, mercados, loja de embalagens entre outros. 

Segundo Silva. S (2012) os fornecedores são pessoas e empresas que 

fornecem as matérias-primas e os equipamentos para a produção de seus produtos e 

serviços.   

Na análise do mercado fornecedor é importante observar: 

➢ Matérias primas e mercadorias necessárias para o funcionamento da empresa 

➢ Identificação dos fornecedores 

➢ Localização dos fornecedores 

➢ Condição de negociação e pagamento 

➢ Analise comparativa dos fornecedores (qualidade, preço, prazo de entrega, etc.)  

Essas informações são essenciais para o planejamento financeiro do negócio. 
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3. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

O conceito de estratégia é oriundo de um cenário de guerra, surgidos dos em 

meados da década de 60. Chiavenato (2014) diz que “As constantes lutas e batalhas 

ao longo dos séculos fizeram com que os militares começassem a pensar antes de 

agir. A condução das guerras passou a ser planejada com antecipação”. O 

planejamento estratégico surgiu com a necessidade militar e as organizações 

adaptaram buscando responder às constantes mudanças do mercado 

proporcionando assim, um maior desenvolvimento no meio ambiente onde atuam e 

assegurando a sobrevivência. 

Para Murdick (2010), o planejamento estratégico nada mais é que o processo 

que visa conduzir as atividades empreendedoras de uma companhia para a 

renovação, o crescimento e a transformação da organização. 

 Segundo Chiavenato (2014), o planejamento estratégico é um planejamento 

projetado em longo prazo, que abrange toda a empresa e todos seus recursos e 

atividades disponíveis, buscando atingir os objetivos em nível organizacional. 

 

O planejamento estratégico é um processo contínuo de, 
sistematicamente e com o maior conhecimento possível do futuro 
contido, tomar decisões 5 atuais que envolvam riscos; organizar 
sistematicamente as atividades necessárias à execução destas 
decisões e, através de uma retroalimentação organizada e 
sistemática, medir o resultado dessas decisões em confronto com as 
expectativas alimentadas (Drucker 1984, p. 25). 
 

Para a realização do planejamento estratégico dentro da empresa estudada, 

será necessário realizar através de ferramentas administrativas, analises de alguns 

pontos da organização sejam eles positivos ou negativos, para assim traçar um 

objetivo a ser seguido. 

 
 

3.1 Matriz BCG 

Segundo ROJO (2005) em 1963 fundou-se o Boston Consulting Group, mais 

conhecido como BCG. Bruce Henderson, o fundador, agregou aos serviços de 

estratégia, a função de descobrir “relacionamentos quantitativos significativos” entre 

uma empresa e os mercados por ela escolhidos. “A matriz permite classificar as 

unidades de negócio ou produtos de acordo com a sua participação no mercado e a 

taxa de crescimento no mercado que atuam”. (MAXIMINIANO, 2008). 
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Conforme Kotler (2000), a Matriz BCG, Matriz Crescimento-Participação é 

uma ferramenta analítica que visa classificar os produtos de uma determinada 

empresa, de acordo com o seu potencial. Assim, a Matriz BCG permite à empresa 

analisar seu portfólio de produtos, visando uma melhor distribuição de seus recursos. 

Segundo esses autores a Matriz BCG é utilizada para fazer um planejamento 

estratégico, alocar recursos e analisar como está o produto no mercado a partir de 

variáveis internas e externas. A matriz BCG possui quatro células, que demonstram, 

de forma particular os negócios ou produtos, sendo elas: estrelas, pontos de 

interrogação, vacas leiteiras e abacaxis (Figura 2). 

 

Na figura 2 será apresentada a Matriz BCG. 

 

Figura 2. Matriz BCG. 

 

Fonte: Endeavor Brasil, 2015. 

 

Conforme demonstrado na figura 2, os produtos da empresa devem ser 

posicionados na matriz, após conhecer a definição de cada item. Segundo Kotler e 

Keller (2019), a Matriz BCG apresenta, no eixo vertical, a taxa de crescimento anual 

do produto no mercado e o eixo horizontal sinaliza a participação relativa do produto 

no mercado em relação ao seu maior concorrente. De acordo com Periard, (2010), o 

significado dos pontos estrela, vaca leiteira, em questionamento e abacaxi são: 
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➢ Estrelas: Maximiano (2008) classifica os produtos estrelas como os que têm 

participação de destaque em mercados com elevadas taxas de crescimento e, por 

esse motivo detém de maior lucratividade.  

 

➢ Pontos de Interrogação: são definidos por apresentar altas taxas de crescimento, 

mas com baixa participação mercado. Portanto, precisam de dinheiro para um 

investimento cujo retorno é incerto. Nesse contexto, Fernandes e Berton (2005) 

evidenciam que esses são produtos ou negócios que operam em um mercado 

onde há altas e baixas taxas de crescimento, mas com participação relativa e que 

podem apresentar, no futuro, resultados satisfatórios para empresa, já que o 

mercado está em grande desenvolvimento.  

São produtos de baixa participação de mercado e alto crescimento. 
Quase sempre exigem mais dinheiro do que podem gerar. Se esse 
não for aplicado, eles irão cair e morrer. São produtos que podem ser 
convertidos em estrelas com os fundos adicionais. (CHIAVENATO, 
2014, p.1) 

 

➢ Vacas Leiteiras: Segundo Chiavenato (2014) esses são produtos tem alta 

participação de mercado, mas possuem baixa taxa de crescimento e são 

fabricados em grandes quantidades. Estes produtos dão suporte e possibilitam o 

crescimento da organização.  

 

➢ Abacaxi: Segundo Fernandes e Berton (2005) são aqueles produtos que têm baixa 

participação no mercado e, geralmente, necessitam de um alto custo alto para 

serem produzidos, sendo recomendado do ponto de vista estratégico a suspensão 

da comercialização. Ainda segundo autores informam para que uma empresa 

possa atingir o sucesso no mercado competitivo, torna-se necessário a definição 

de uma linha de negócios, bem como possuir uma boa percepção dos produtos 

estrelas e vacas leiteiras, ou seja, duas vertentes que mais geram lucro, pois 

somente desta maneira será possível garantir um investimento nos produtos 

considerados pontos de interrogação, tendo boa participação de mercado com 

altos lucros para a organização 

 

 Na figura 3 é apresentado a matriz BCG da empresa Pizzaria D’Italia. 
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Figura 3. Matriz BCG Pizzaria D'ITALIA 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Na figura 3 é apresentado os produtos da empresa conforme a matriz BCG. 

Segundo a empresa, os produtos classificados como estrela são as pizzas 

salgadas, tem uma alta procura por diversas opções que agradam o paladar de todos. 

Os produtos classificados como Interrogação são as pizzas doces, tem uma 

boa procura porem não tem tanto rendimento. 

Na vaca Leiteira temos o rodizio, eles trazem bons lucros para a empresa com 

uma taxa fixa por pessoa e com uma fatia menor do que as pizzas tradicionais, o 

produto é atrativo para os clientes por disponibilizar várias opções, apesar da 

quantidade de pizza ser mais consumida o rodizio atrai um publica maior do que os 

outros produtos disponibilizando a empresa mais demanda e lucro. 

Os produtos abacaxi são as bebidas, apesar de ser essencial para a empresa 

disponibilizar a venda desse produto para os seus clientes, por ser uma revenda de 

um produto de outro fabricante, não gera muito rendimento para a empresa. 

 

3.2 Matriz SWOT 

Análise SWOT ou Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e 

Ameaças) é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário ou de ambiente, 

como base para gestão e planejamento, sua simplicidade facilita a utilização em 

qualquer tipo de cenário. 
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Segundo Kother (2000), a análise SWOT é uma análise que busca relacionar 

a forças e fraquezas internas da empresa com as oportunidades e ameaças externas 

à empresa, de tal forma que suas forças sejam destacadas e fortalecidas, suas 

fraquezas trabalhadas e mitigadas, as oportunidades capturadas e as ameaças 

protegidas. Ou seja, é um método que busca auxiliar no planejamento estratégico de 

determinada empresa, de forma a perseguir oportunidades e evitar ameaças, com 

base nas forças e fraquezas da empresa. 

Para Fernandes (2012), a colaboração da matriz SWOT para a elaboração das 

estratégias está na junção do conjunto de forças e fraquezas com as oportunidades e 

ameaças. O resultado desses cruzamentos demonstra o grau de preparação da 

empresa para lidar com as projeções feitas pelos gestores. 

 

Criada por Kenneth Andrews e Roland Cristensen, professores da 
Harvard Business School, e posteriormente aplicadas por inúmeros 
acadêmicos, a análise SWOT estuda a competitividade de uma 
organização segundo quatro variáveis: Strengths (Forças), 
Weaknesses (Fraquezas), Oportunities (Oportunidades) e Threats 
(Ameaças). Através destas quatro variáveis, poderá fazer-se a 
inventariação das forças e fraquezas da empresa, das oportunidades 
e ameaças do meio em que a empresa atua. Quando os pontos fortes 
de uma organização estão alinhados com os fatores críticos de 
sucesso para satisfazer as oportunidades de mercado, a empresa será 
por certo, competitiva no longo prazo (RODRIGUES, et al., 2005).  

 
Na figura 4 será apresentada a Matriz SWOT. 

 

Figura 4. Análise SWOT 

 

 

Fonte: Redação Indústria Hoje, 2017. 



30 
 

 

 

 

Conforme a figura 4, cada variável deve ser diagnosticada para identificar e 

preparar as estratégias a serem utilizadas na organização.  De acordo com a Redação 

Indústria Hoje (2017), o significado de cada quadrante são: 

 

➢ S (Strengths ou Forças) – neste ponto todas as vantagens que sua empresa possa 

ter em relação aos futuros concorrentes ou do seu mesmo segmento de mercado.  

“Recursos e habilidades de que dispõe a organização para explorar as 

oportunidades e minimizar as ameaças”. (MATOS, MATOS, ALMEIDA, 2007, p.151) 

➢ W (Weakenesses ou Fraquezas) – aqui é preciso ser honesto e usar do método 

contrário ao utilizado no ponto anterior e entender quais e quantos são os 

problemas da empresa em relação às suas concorrentes. 

As fraquezas são consideradas deficiências que inibem a capacidade de 

desempenho da organização e devem ser superadas para evitar falência da 

organização (MATOS, MATOS, ALMEIDA, 2007). 

➢ O (Opportunities ou Oportunidades) – são os fatores externos que não podem ser 

influenciados pela empresa, pois são síndromes de mercado. Aqui estão forças 

externas que influenciam positivamente o empreendimento. 

As oportunidades para a organização são as variáveis externas e não 

controladas, que podem criar as condições favoráveis para a organização, desde 

que a mesma tenha condições ou interesse de utilizá-las (REZENDE, 2008). 

➢ T (Threats ou Ameaças) – estes serão os fatores externos que podem 

comprometer o crescimento de sua empresa. Tanto neste como no último ponto é 

preciso perguntar-se sobre o cenário econômico como forma de preparo para 

possíveis situações que virão. 

Ameaças são aspectos mais negativos do produto/serviço da empresa em 

relação ao mercado onde está ou irá se inserir. São fatores que não podem ser 

controlados pela empresa e são relevantes para o planejamento estratégico 

(MARTINS, 2007). 
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Segue figura 5 onde é apresentada a matriz SWOT aplicada na empresa: 

 

Figura 5. Analise SWOT Pizzaria D'ITALIA 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Segundo a figura 5, as forças são o preço competitivo, qualidade do produto, 

mão de obra qualificada, a reputação e imagem da mesma.  

As oportunidades foram classificadas como expansão das linhas de produtos, 

novos mercados (Ex: pizza no cone) e crescimento no mercado de alimentos. 

Nas fraquezas temos a rotatividade de pessoas (acaba sendo custoso para 

empresa treinar novos funcionários) e a capacidade gerencial (ambos gestores não 

possuem formação e instruções para controlar os custos e gastos da empresa) . 

As ameaças para a empresa, são a concorrência (extremamente alta), 

Governo (alta taxa de impostos) e os fornecedores (dependem da entrega de 

suprimentos para o funcionamento da empresa). 
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3.3 Matriz ANSOF 

Segundo Dias (2004) a Matriz Ansoff, também conhecida como Matriz 

Produto/Mercado foi criada na década de 1950, como um modelo utilizado para 

determinar oportunidades de crescimento de unidades de negócio de 

uma organização.  

Segundo Ansoff (1981) na década de 50 as organizações passaram a 
preocupar-se mais com o ambiente. As empresas que visavam o lucro foram 
as que primeiro tiveram essa preocupação, e mais tarde os outros tipos de 
organização. Logo essa preocupação foi identificada pelos estudiosos, e 
surgiram estudos chamados “Planejamento Estratégico”. No inicio consistia 
apenas em uma analise racional das oportunidades, ameaças, ponto forte e 
fracos de uma organização de produto (SWOT), e a partir dessa analise 
elaborar uma “estratégia” que conseguisse uma compatibilidade positiva 
dessas variáveis com os objetivos da organização (ANSOFF, 1981). 

Com isso, em 1965, Igor Ansoff publicou no livro “Corporate Strategy: Na 

Analytic Aproach of Business Policy for Growth and Expansion”, um estudo com 

problemas estratégicos de organizações e uma possível solução para a expansão de 

organizações. Estratégia chamada de Matriz de Ansoff, representada na figura 6. 

 

Figura 6. Matriz Ansoff 

 
 

Fonte: Redator Rock Content, 2019. 

 

https://rockcontent.com/blog/author/redator/
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Conforme demonstrado na figura 6, a matriz possui duas dimensões e sobre 

elas discorrem quatro possíveis estratégias, que segundo Kotler e Armstrong (2014) 

são as seguintes: 

 

➢ Penetração de Mercado: refere-se a investimento em produtos existentes no 

mercado onde a empresa atua. 

 

➢ Desenvolvimento de Mercado: refere-se à distribuição de produtos existentes em 

mercados dos quais a empresa ainda não atua. 

 

➢ Desenvolvimento de Produtos: refere-se ao lançamento de um novo produto no 

mercado em que a empresa já atua.  

 

➢ Diversificação: refere-se ao lançamento de novos produtos em mercado em que a 

empresa não atua. 

 

Na figura 7 é apresentado a Matriz Ansoff aplicada na Pizzaria D’Italia. 

 

Figura 7. Matriz Ansoff pizzaria D'Italia 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

De acordo com a figura 7 tem-se os produtos classificados conforme a Matriz 

Ansoff. 
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Segundo e empresa, exemplos de produtos classificados como a penetração 

de mercado são os sabores de pizzas que já existem como exemplo camarão e file 

com chedar, sabores atrativos ao público.  

No desenvolvimento de mercado foram colocadas as pizzas vegetarianas, são 

pizzas já existentes porem a pizzaria não possui variedades dos produtos. 

Em desenvolvimento de produtos, foram colocados as fogassas e fatias de 

pizzas em cones. São produtos novos para a empresa, porém, que já existem no 

mercado. 

Na diversificação temos as pizzas veganas, são produtos novos na região e 

que não existem em nenhuma pizzaria em Apucarana.  

 

4. IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 

Segundo Dolabela (1999, p,69) a identificação de oportunidades tem papel 

central na atividade empreendedora. Entre os tributos fundamentais de um 

empreendedor está a capacidade de identificar, agarrar e buscar os recursos para 

aproveitar uma oportunidade. 

 Com a pesquisa realizada na empresa, podemos notar diversos pontos 

positivos, como por exemplo o preço competitivo, qualidade do produto, mão de obra 

qualificada, a reputação, entre outros. 

Apesar da empresa não possuir gestores qualificados na área administrativa, e 

uma grande rotatividade de colaboradores, o empreendimento tem muitas 

oportunidades de crescimento no ramo alimentício, basta investir em inovação de 

produtos, atualizar o cardápio da empresa com produtos já existente no mercado mais 

a empresa não trabalha, qualificar os profissionais (gestores) da empresa e investir 

em treinamento dos colaboradores para identificar o problema dessa grande 

rotatividade de pessoas. 
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5. ORGANIZAÇÃO 

5.1 Histórico Da Organização  

 

Nascido no equador, e criado pelos seus avós na cidade de Genova na Itália, 

aos 15 anos idade os mesmos faleceram deixando Giorgio Yepez órfão. Sem amparo 

Yepez passou por diversas necessidade até seus 17 anos onde conseguiu o seu 

primeiro trabalho na The Farina, uma pizzaria onde aos poucos ele se apaixonou pela 

arte dos pizzaiolos, Yepez decidiu mergulhar nessa paixão e se qualificar, teve então 

o início da sua jornada onde ele viajou por diversas regiões da Itália a procura de 

conhecimento. 

A pizza não foi o único amor que Yepez encontrou em Genova, ela também o 

uniu a Juliana Patrícia de Oliveira uma brasileira nascida em Apucarana que decidiu 

ir para Itália, em busca de trabalho e sua tão sonhada cidadania. 

Após Yepez conhecer os seus dois grandes amores e com sua experiência em 

pizzas na Itália a mais de 18 anos, foi então que o casal viu a necessidade de um 

possuírem uma nova renda. 

Surgiu então a ideia da sua própria pizzaria no Brasil, em 14 de julho de 2009 

foi inaugurada a primeira casa D’Itália em Apucarana no Paraná, com dedicação e 

esforço, conquistaram o espaço nesse mercado e posteriormente inauguraram a sua 

segunda casa dessa vez uma Pizzaria Delivery, o sucesso das pizzarias foram tanto 

que em 2018 sua segunda casa passou por um processo de ampliação para atender 

seus clientes da melhor forma possível, com um ambiente agradável, familiar e 

confortável.  

No ano de 2019 a pizzaria recebeu o prêmio Top de Marcas 11º Edição, 

agregando ainda mais a credibilidade e comprometimento a empresa, que está em 

ampla expansão e busca investir em novas oportunidades de crescimento para 

alavancar ainda mais a sua marca. 
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5.2 Estrutura Organizacional  

Estrutura organizacional segundo Costa, Souza e Fell (2012), é algo 

indiscutível, independentemente do tamanho de uma empresa, de modo que toda 

corporação precisa de uma composição que funcione como ferramenta de controle 

por meio da distribuições de cargos, das relações interpessoais, do planejamento dos 

objetivos e metas, a fim de facilitar o ajuste organizacional e levar as pessoas a se 

responsabilizarem por um funcionamento o mais adequado e eficiente possível da 

organização.  

Segundo Stoner (1985) a estrutura organizacional auxilia os membros da 

organização a trabalhar em equipe para alcançar os objetivos desejados, além de 

funcionar como base para a forma que as atividades da organização são divididas, 

coordenadas e organizadas. 

“A estrutura organizacional constitui uma cadeia de comando, ou seja, uma 

linha de autoridade que interliga as posições da organização e o definem quem se 

subordina a quem”. (Chiavenato, 2014, p. 85). Segundo o autor os principais tipos de 

estrutura organizacional são: 

• Estrutura Linear :possui um formato piramidal, pois possui linhas diretas e 

únicas de responsabilidade entre superior e subordinados. Cada empregado 

recebe orientações de apenas um superior, que segue por via hierárquica do 

escalão mais alto para o mais baixo. 

• Estrutura Funcional: Desenvolve o princípio da especialização, ele separa, 

distingue e especializa para tornar as funções mais fáceis. Nessa estrutura, 

cada funcionário reporta-se a diversos superiores simultaneamente. Porem 

cada superior responde apenas pelas suas especialidades. 

• Estrutura Linha-Staff: Essa estrutura é a combinação da organização linear e 

funcional, com predominância da estrutura linear. Criada com intuito de unir as 

vantagens dos dois estilos organizacionais. Chiavenato (2014) afirma ainda 

que na organização linha-staff coexistem órgãos de linha (execução) e de 

assessoria (consultoria) mantendo relações simultâneas entre si. Segue 

representação das estruturas: 
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Figura 8. Representação gráfica das Estruturas. 

 

Fonte: Prates, 2014. 

 

A figura 8. como podemos perceber os órgãos de linha caracterizam-se pela 

autoridade linear e pelo princípio escalar, enquanto os órgãos de staff prestam 

assessoria e serviços especializados. 

Segue representação gráfica da estrutura organizacional da pizzaria D’Itália, 

onde é utilizado a estrutura linear: 

 

Figura 9. Organograma Empresa D'Itália 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Na figura 9. visualizamos que existem poucos departamentos, por se tratar de 

uma empresa de pequeno porte os setores estão interligados, sendo possível verificar 

a necessidade de um controle gerencial entre eles. 
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5.3 Unidades Organizacionais  

 

➢ Departamento Administrativo: esse setor é responsável pelo funcionamento da 

empresa, auxiliando a todos os outros departamentos a trabalharem em sintonia, 

ele gerencia e controla todas as atividades da organização, recrutamentos de 

pessoas, toda a parte burocrática e contábil da empresa. 

 

➢ Departamento de Vendas: Nesse setor é realizado toda a atualização de dados 

cadastrais de novos e antigos clientes, atendimento por telefone (venda externa) 

e venda presencial (venda interna). 

 

➢ Departamento de Compras: Esse departamento é responsável pela inspeção de 

necessidades de matéria prima, recebimento e cotação de itens analisando: preço, 

forma de pagamento, qualidade e procedência.   

 

➢ Departamento Operacional: Onde se encontra o coração da empresa, nesse setor 

a qualidade é indiscutível, nele é realizado todo um processo para a fabricação 

das pizzas, onde é analisado o tempo necessário para a prática de cada 

procedimento. 

 

5.4 Layout  

Segundo Chiavenato (2014) o arranjo físico, ou ainda layout, de uma empresa 

ou de um departamento, nada mais é do que a distribuição física de maquinas e 

equipamentos dentro de uma organização onde, através de cálculos e definições 

estabelecidas de acordo com o produto a ser fabricado, se organiza os mesmos para 

que o trabalho possa ser desenvolvido da melhor forma possível e com o menor 

desperdício de tempo. 

“Existem vários tipos de Layout e cada um deles se a adequa a determinadas 

características, sendo uns mais vantajosos que outros, dependendo da forma que 

será utilizado”. (MUTHER,1955). 

De acordo com Slack (1999) existem quatros tipos básicos de arranjos físicos: 

• Layout Posicional: Caracteriza-se pelo fato do material permanecer parado 

enquanto os operadores, equipamentos e todos os outros produtos, se 

movimentam em sua volta (CAMAROTTO,1998 p.67). É utilizado o layout 
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posicional quando os produtos são volumosos e são fabricados em quantidade 

reduzida (Muther,1955, p.12). Segundo Olivério (1985), podemos cita como 

exemplo deste processo navios, aviões e grandes alternadores.   

• Layout Funcional: Nesse modelo de layout todas as operações cujo o tipo de 

processo é semelhante são agrupadas, independente do produto processado 

(Camarotto,1998, p.68). Segundo Black (1991), o alto nível de flexibilidade 

desse arranjo físico contribui para a produção de uma grande variedade de 

produtos em pequenos lotes. Como exemplo podem ser citados hospitais e 

bibliotecas.  

• Layout Celular: Esse arranjo físico está ligado a filosofia da Tecnologia de 

Grupo (TG). Nesta filosofia, de acordo com Goover e Zimmers (1984), são 

agrupadas todas as peças por similaridade de processo com intenção de 

alcançar vantagens na manufatura. Os grupos são chamados de família. Após 

a divisão das famílias, são montados grupos de maquinas responsáveis pela 

fabricação, que é chamado de célula da fabricação. 

• Layout Por Produto: No Layout Linear (por produto) os equipamentos são 

dispostos de acordo com uma determinada sequência de operações, ficando 

fixos, enquanto os materiais se movem pelos vários equipamentos (Camarotto, 

1988, p.69).Segundo Black(1991) esse arranjo físico é utilizado quando o 

volume de produção se torna muito grande, especialmente na linha de 

montagem. Como exemplo Slack (1999) cita uma linha de montagem de 

automóveis. 

 

Para a criação do Layout da pizzaria D’Itália, foi avaliado os 4 modelos 

existentes, levando a conclusão que o modelo utilizado pela empresa é o funcional. 

Segue ilustração abaixo: 
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Figura 10. Layout Empresa D'Itália. 

Recepção

Banheiro Estoque

Produção

Vendas 
(Telefone)

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Na figura 10. É apresentado o Layout da empresa D’Itália, podemos visualizar 

que os departamentos são de fácil visualização para o público, por se tratar de uma 

empresa de alimentação o seu principal objetivo foi a transparência para demonstrar 

a qualidade do seu serviço, outro ponto positivo são seus departamentos localizados 

em lugares estratégicos. O único ponto negativo apresentado seria a localização do 

banheiro que não é aberto ao seu público. 

 



41 
 

 

 

5.5 Processos Operacionais 

  

Entender a conceituação de processos é essencial para a busca pela 

qualidade. O conceito de processo compõe a unidade de gerenciamento básica da 

qualidade total (FILHO; DRUMMOND, 1994). Em complementação, podemos citar a 

seguinte definição: 

Processo é um conjunto de atividades ou funções estruturadas em uma 
sequência logico-temporal, com objetivo definido, realizadas por pessoas ou 
maquinas, que visam transformar recursos (entradas), agregando valores, 
através de recursos de transformação e de uma lógica pré-estabelecida 
(metodologia de processamento), resultando em bens e serviços(produtos) 
para sociedade e/ou clientes (RODRIGUES,2010, p.84). 

 

Para a demonstração do processo utilizado pela empresa D’Itália 

visualizaremos a seguir um Fluxograma. Segundo Rebouças (2009) o fluxograma 

pode ser definido como uma representação gráfica que apresenta a sequência de um 

trabalho de forma analítica, caracterizando as operações, os responsáveis e/ou 

unidades organizacionais envolvidos nos processos. Ou seja, fluxograma busca 

apresentar um processo passo a passo, ação por ação, registrando o maior número 

de informações importantes acerca do fluxo de processos (Araújo, 2011). 
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Figura 11. Fluxograma Vertical Pizzaria D' Itália Setor de Compras. 

Fluxograma Vertical do Processo 

Código do fluxograma:  Página: 01 de 01 

Objeto de Estudo / Material / 

Produto: 

Compras de Mantimentos 

Atividade Presente Proposto Economia 

Operação 2   

Processo: Compras Transporte 0   

Espera 1   

Local: Pizzaria D’Itália Inspeção 2   

Método: (x) Presente (  ) 

Proposto 

Armazenagem 1   

Formulado por: Jéssica Alves     

Data: 23/09/2018 

 

Aprovado por: Juliana Patrícia   

Data:23/09/2018 

 

Descrição 
Tipo de Atividade 

Observações 
     

1 Levantamento de Itens Necessários       

2 Contato com fornecedores       

3 Solicitação de pedido de mantimentos       

4 Aguardar entrega da mercadoria       

5 Conferencia da qualidade do produto       

6 Armazenagem dos itens       

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Na figura 11. O fluxograma apresentado refere-se a todo processo de compra 

de matéria prima, um setor essencial para a realização do produto da pizzaria D’Itália. 
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Figura 12.Fluxograma Vertical Pizzaria D’ Itália Setor de operacional. 

Fluxograma Vertical do Processo 

Código do fluxograma:  Página: 01 de 01 

Objeto de Estudo / Material / 

Produto: 

Fabricação da Pizzas 

Atividade Presente Proposto Economia 

Operação 4   

Processo: Operacional Transporte 1   

Espera 1   

Local: Pizzaria D’Itália Inspeção 1   

Método: (x) Presente (  ) Proposto Armazenagem 0   

Formulado por: Jéssica Alves     

Data: 23/09/2018 

 

Aprovado por: Juliana Patrícia   

Data:23/09/2018 
 

Descrição 
Tipo de Atividade 

Observações 
     

1 Higienização do local de trabalho       

2 Coleta dos itens necessários para 

fabricação 

      

3 Recebimento do Pedido       (entregue pelo 

Caixa) 

4 Fabricação da Pizza        

5 Finalização da Pizza (Assar)       

6 Embalar        

7 Entregar ao caixa       

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Na figura 12. Podemos visualizar todo o processo para a realização das pizzas 

e necessário toda uma higienização antes da realização do trabalho, é essencial o 

controle na identificação e separação de cada pedido. 
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Figura 13.Fluxograma Vertical Pizzaria D’ Itália Setor de Vendas. 

 

Fluxograma Vertical do Processo 

Código do fluxograma:  Página: 01 de 01 

Objeto de Estudo / Material / 

Produto: 

Vendas da Pizzas 

Atividade Presente Proposto Economia 

Operação 3   

Processo: Vendas  Transporte 1   

Espera 2   

Local: Pizzaria D’Itália Inspeção 1   

Método: (x) Presente (  ) Proposto Armazenagem 0   

Formulado por: Jéssica Alves     

Data: 23/09/2018 

 

Aprovado por: Juliana Patrícia   

Data:23/09/2018 
 

Descrição 
Tipo de Atividade 

Observações 
     

1 Recebimento de pedido       

2 Cadastrar dados do Clientes       

3 Recebimento do R$      (entregue pelo 

Caixa) 

4 Entrega do Pedido ao Pizzaiolo       

5 Aguardar fabricação da Pizza       

6 Recebimento da Pizza       Do Setor 

Operacional 

7 Entregar Pizza ao Cliente/ Motoboy       

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Na figura 13. Esse setor é dividido em duas partes, ele possui a venda 

presencial quando o cliente se dirigi ao estabelecimento e a venda por telefone, onde 

a entrega das pizzas é feita por um colaborador da empresa (Motoboy), é essencial o 

cadastro exato dos clientes para a entrega dos itens. 
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Figura 14.Fluxograma Vertical Pizzaria D’ Itália Setor Administrativo. 

 

Fluxograma Vertical do Processo 

Código do fluxograma:  Página: 01 de 01 

Objeto de Estudo / Material / 

Produto: 

Controle Administrativo da 

Pizzaria 

Atividade Presente Proposto Economia 

Operação 3   

Processo: Administrativo Transporte 0   

Espera 0   

Local: Pizzaria D’Itália Inspeção 3   

Método: (x) Presente ( ) Proposto Armazenagem 0   

Formulado por: Jéssica Alves     

Data: 23/09/2018 

 

Aprovado por: Juliana Patrícia   

Data:23/09/2018 
 

Descrição 
Tipo de Atividade 

Observações 
     

1 Controle de Caixa       

2 Inspecionamento dos setores       

3 Pagamentos       

4 Contratações       

5 Demissões       

6 Levantamento de Despesas       

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Figura 14. Esse setor é responsável por todo o gerenciamento e controle, por 

se tratar de uma empresa de pequeno porte e familiar, as funções voltadas para a o 

controle e gestão da empresa ficaram determinadas a apenas uma pessoa, e ela como 

podemos visualizar no fluxograma é responsável por toda a parte administrativa de 

pagamentos, inspeções, contratações, demissões e toda a parte contábil da empresa. 

A seguir visualizaremos um fluxograma horizontal da empresa D’Itália: 
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Figura 15. Fluxograma Horizontal Pizzaria D’ Itália. 

 

Início

Atendimento 
ao

 Cliente

Atendimento 
Por Telefone

Verificar 
Cadastro

Pedido 
Presencial

Informar o 
Total R$ ao 

Cliente

Fim

Sim

Não

 Cliente 
possui 

Cadastro

Anotar Pedido

Realizar 
Cadastro

Sim

Encaminhar 
pedido ao 
Pizzaiolo

Rebimento do 
Pagamento 

Entrega da 
Pizza

Não

 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Na figura 15. Visualizamos todo o processo de recebimento de pedidos e o 

procedimento realizado até a entrega do produto final ao cliente. Aplicar um método 

de fidelizar o cliente seria interessante para aumentar a lucratividade da empresa. 
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6. OBSERVAÇÃO DA REALIDADE ORGANIZACIONAL  

 

Na realidade organizacional, pensar e repensar as maneiras tradicionais de 

elaborar estratégias competitivas, se torna uma condição básica. As questões 

culturais e do comportamento humano devem ser consideradas como fatores 

preponderantes no impacto das decisões e resultados, pois ao aplicar estratégias que 

tiveram sucesso anteriormente em situações diferentes, e sem se dar conta que o 

mercado que operam hoje requer estratégias diferentes, pode levar a resultados 

indesejados. Dessa forma, deixou-se de pensar apenas no capital financeiro e 

passou-se a dar significado ao capital intelectual, utilizado hoje como importante 

elemento de competitividade nas empresas. Nessa perspectiva, Chiavenato (2014, 

p.12) afirma: 

“entramos na era da informação e estamos deixando a era industrial 
para trás. Na era industrial predominavam os ativos tangíveis e bens 
físicos como máquinas, equipamentos, instalações, ferramentas e o 
capital financeiro. Na era da informação, estão predominando ativos 
intangíveis e bens intelectuais. A era do tijolo e do concreto está 
cedendo lugar a uma nova era de ideias e concepções. O capital 
intelectual está em alta. Cada vez mais, as organizações estão 
aumentando seu valor patrimonial por meio de ativos intangíveis e 
intelectuais. O conhecimento está se tornando a moeda mais 
importante do terceiro milênio. Devido a necessidade de se manter no 
atual mercado, as empresas utilizam ferramentas para torna-las mais 
eficazes e eficientes”.  

Com a evolução do mercado nos últimos anos, a empresa que deseje garantir 

seu lugar ao sol neste novo cenário, deve investir e analisar sistematicamente com 

ferramentas de avaliação para melhorar e modernizar o seu empreendimento. 

Segundo Rosa (2001, p. 10) o diagnóstico permite uma visão integrada e articulada 

da organização ou de um problema específico, resultando em mais agilidade pra 

superar os obstáculos, melhor direcionamento dos investimentos. 

Para realizar o diagnostico organizacional da empresa estudada, será 

necessário à utilização da ferramenta Gráfico Radar.  

Segundo Costa (2007, p. 120) 

 “O gráfico Radar é uma forma clara e pictórica de representar o 

resultado da análise de cada uma das dez áreas mencionadas. 

Trata-se de um gráfico construído de uma forma circular, 

espalhando-se, de forma radial. Ele funciona como se fosse a 
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radiografia, ou uma "impressão digital" da organização". Além de 

dar uma ideia global da situação de uma empresa em um dado 

momento, também permite análises comparativas entre várias 

empresas do mesmo segmento, por meio de desenhos 

superpostos de várias organizações”. 

 

No gráfico 1. Será apresentando os resultados do diagnóstico empresarial, a 

partir da utilização da ferramenta analisando diversos pontos com o objetivo de 

verificar o nível de excelência, cada área com o questionário de 11 perguntas com 

pontuação de 0 a 10, com o total máximo de 110 pontos por setor. Na tabela 1 está 

representado os setores que foram diagnosticados. 

 

Gráfico 1. Análise Geral 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Tabela 1. Análise Geral 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 
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No gráfico 1. A representação gráfica acima é avaliada por uma pontuação de 

0 a 110, traçando uma linha demonstrando a pontuação obtida pela empresa em cada 

ponto analisado. Podemos visualizar que marketing digital é a área que pior teve 

pontuação comparadas as outras. Na tabela 1. podemos analisar de uma forma geral 

as áreas estabelecidas no diagnostico, onde marketing digital também tem a menor 

pontuação.  

 

7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

7.1 Gestão 

 

O conceito de Gestão está ligado gerente aos cargos mais altos da 

organização, que necessitam administrar os recursos para que a empresa funcione e 

se desenvolva. De acordo com o dicionário Houaiss da língua portuguesa (HOUAISS; 

VILLAR, 2001), gestão é o ato ou efeito de gerir, ou seja, exercer gerência sobre 

alguma coisa, administrar, dirigir, cuidar, executar e/ou praticar. 

Para Chiavenato (2014), a gestão constitui-se basicamente de quatro funções: 

• Planejamento: é o ato de formular objetivos e os meios para alcançá-los, bem 

como definir planos e programar as atividades. 

• Organização: é o ato de dividir o trabalho, agrupando-o em órgãos e cargos, 

definir autoridade e responsabilidades, alocar recursos. 

• Direção: é a situação de designar pessoas, dirigir seus esforços, motiva-las, 

lidera-las e estabelecer canais de comunicação com elas. 

• Controle: diz respeito a definição de padrões para monitoramento e a 

avaliações dos desempenhos. 
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Gráfico 2. Radar de Gestão. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Tabela 2. Quadro de Gestão. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

No gráfico 2, está representação gráfica mostra que alguns dos indicadores da 

empresa como objetivos, desenvolvimento gerencial e práticas de gestão não estão 

definidamente estabelecidos e necessitam de uma profundidade nessas respectivas 

áreas. Tabela 2, podemos visualizar que o objetivo da empresa, desenvolvimento 

gerencial e práticas de gestão, ambos obtiveram pontuação 0, reforçando a 

necessidade de um olhar mais estratégico para essas áreas. 
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7.2 Inovação de Produto 

A inovação de produto como o próprio nome indica, está ligado à 

implementação de um novo bem ou serviço ou melhoria das funções já existentes. A 

inovação em produto é o resultado do trabalho de empresas industriais e do 

agronegócio na forma de um bem material. Por outro lado, a inovação em serviço é o 

resultado de atividade que não tem a forma de um bem material e atende a uma 

necessidade.  

Segundo Oslo (2005, p. 57) Inovação de produto é a introdução de um bem ou 

serviço novo ou significativamente melhorado no que dizer respeito a suas 

características ou usos previstos. Incluindo alterações significativas nas suas 

especificações técnicas, componentes, materiais, software incorporado, interface com 

o utilizador ou outras características funcionais. 

Para Kotler (2017), os avanços tecnológicos, a globalização dos mercados, a 

desregulamentação das economias e as privatizações das empresas estatais são 

fatores que vem moldando o atual panorama econômico e, por consequência, 

forçando as empresas a mudarem suas estratégias, principalmente quando a 

inovação de seus produtos. Podemos citar ainda que: 

 

Uma inovação pode ser de produto, de processo ou de gestão, é ainda 
mais comum encontrar inovações de produto do que de processo. 
Qualquer empresa que estiver fazendo uma simples modificação no 
seu produto base estará, de um modo ou de outro inovando” (Zawislak, 
1995, p.145). 

 
A seguir visualizaremos a figura 11, uma representação gráfica e tabela 3 

referentes ao setor de inovação da empresa J.P Oliveira Pizzaria – ME: 
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Gráfico 3. Radar de Inovação. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Tabela 3. Quadro de Inovação 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

No gráfico 11, exibe que um dos piores indicadores é a análise das sugestões 

dos funcionários, a empresa não possui uma forma de captar as ideias sugeridas pelos 

colaboradores para o desenvolvimento da organização. Tabela 3, podemos visualizar 

que analise das sugestões dos funcionários obteve a pontuação 0, necessitando de 

mudanças referente a essa área, seja ela com a invenção de novos produtos ou 

melhoria dos já existentes. 
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7.3 Marketing 

O marketing é um conjunto de atividades orientada a entender a necessidade 

dos Clientes. Segundo Kotler e Keller (2019), “o marketing é uma função 

organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação 

e a entrega de valor para os clientes, bem como administração do relacionamento 

com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado”. Ainda 

segundo o autor o marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades 

humanas e sociais, sendo definida de uma maneira simplificada pelo autor, como uma 

forma de suprir necessidade lucrativamente. 

 Para Armstrong (2007, p.4) o marketing é um processo administrativo e social 

pelo qual os indivíduos e organizações obtém o que necessitam e desejam por meio 

da criação e troca de valor com os outros. O autor ainda menciona que o marketing é 

um processo pelo qual as empresas criam valor para os clientes e constroem 

relacionamentos ao longo do tempo. 

 

Marketing é a função empresarial que identifica necessidades e desejos 
insatisfeitos, define e mede sua magnitude e potencial de rentabilidade, 
especifica que mercados alvos serão melhor atendidos pela empresa, decide 
sobre produtos, programas e serviços adequados para servir esses mercados 
selecionados e convoca todos na organização para pensar no cliente e 
atender ao cliente (KOTLER, 2017). 

 

A seguir visualizaremos o gráfico 4 e tabela 4, uma representação gráfica 

referentes ao setor de Marketing da empresa: 

Gráfico 4. Radar de Marketing. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 
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Tabela 4. Quadro de Marketing. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

 

No gráfico 4, o Radar está mostrando a área do marketing da empresa com os 

seus subsetores, podemos ressaltar que a empresa possui uma marca e logomarca 

bem estabelecida e conhecida pelos seus clientes, vale ressaltar que a comunicação 

é um ponto que necessita de mudanças. Na tabela 4, está mostrando a pontuação 

referente em cada parte dentro do marketing. 

 
7.4 Marketing Digital / Virtual 

O marketing Digital é o conjunto de ações online de comunicação que as 

empresas podem utilizar por meio da internet, da telefonia celular e outros meios 

digitais, para assim divulgar e comercializar seus produtos, conquistando novos 

clientes e melhorando a sua rede de relacionamentos. 

 De acordo com Kotler (2017), a popularização do mundo digital causa impacto 

no comportamento de consumidores e produtores, e assim, consequentemente, 

também no marketing. Com o surgimento de canais digitais as estratégias passam a 

exercer papel prático e direcionado ao tipo de consumidor, o que além de proporcionar 

uma relação de duas vias entre empresa e cliente, desempenha as funções de 

divulgação de marca, produtos, serviços, propaganda, publicidade e outros que são 

cruciais no processo de consolidação da marca. 
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Com o crescimento da internet, não é mais possível pensar em ações 
isoladas na internet. Seja qual for seu negócio, como toda a certeza uma 
parcela significativa de seus consumidores é representada por usuários 
frequentes da internet que acessam a rede mais do que qualquer outra mídia. 
Assim, incluir a internet como parte de seu planejamento de marketing, 
criando ações integradas que permitam utilizar melhor os recursos 
disponíveis, é fundamental. (TORRES, 2009, p. 61). 

 

Levando em consideração as perspectivas desse mercado, Vaz (2010) afirma 

que as empresas que mantem um diálogo mais próximo com seu público conseguem 

com mais facilidade apresentar o que eles procuram em promoções, serviços e 

vantagens, largando na frente de concorrentes. A seguir visualizaremos o gráfico 5 e 

tabela 5 referentes ao setor de Marketing Digital da empresa: 

 

 
Gráfico 5. Radar de Marketing Digital. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 
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Tabela 5. Quadro de Marketing Digital/Virtual. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

O gráfico 5 representa do setor de marketing digital, a empresa possui redes 

sociais mais não a utiliza para a vendas ou como estratégia. Na tabela 5, sua 

pontuação equivale entre 3 a 6 necessitando da utilização melhor das ferramentas 

para promover a empresa, hoje com o mercado competitivo usar todas as ferramentas 

disponíveis é extremamente necessário para se manter no mercado. 

 

7.5 Meio Ambiente 

O meio ambiente é o conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que 

cerca os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciados por eles. Segundo 

Machado (2007, p.118) o meio ambiente é um bem coletivo de desfrute individual e 

geral ao mesmo tempo. O direito ao meio ambiente é de cada pessoa, mas não só 

dela, sendo ao mesmo tempo “transindividual”. Por isso, o direito ao meio ambiente 

entra na categoria de interesse difuso, não se esgotando numa só pessoa, mas se 

espraiando para uma coletividade indeterminada. Enquadra-se o direito ao meio 

ambiente na “problemática dos novos direitos, sobretudo a sua característica de 

“direito de maior dimensão”, que contém seja uma dimensão subjetiva como coletiva, 

que tem relação com um conjunto de atividades. 

 

A Constituição Federal de 1988 em seu art. 225, caput, é clara em dizer:  

  



57 
 

 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para 
as presentes e futuras gerações. 

  

Levando em consideração a importância do Meio Ambiente, visualizaremos a 

seguir o gráfico e tabela 6 referentes a essa área da empresa: 

 

Gráfico 6. Radar de Meio Ambiente. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Tabela 6. Quadro de Meio Ambiente. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 
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No gráfico 6, pode se perceber que o ponto mais auto dessa área está 

localizada na licença ambiental. Na tabela 6, a pontuação equivalente a politicas 

ambientas, captação de água da chuva, eficiência energética e PGRS, estão com a 

pontuação mais baixa de 0, e os outros itens com a pontuação 3, a empresa não 

possui estas funções claramente estabelecida na organização. 

 

7.6 Produção 

Produção é um processo que consiste na realização de atividades destinada à 

fabricação, elaboração ou obtenção de bens e serviços. Segundo Slack (1996, p.34) 

A produção é a principal função das organizações, ela que se encarrega de alcançar 

o objetivo principal da empresa, para que isso aconteça envolvem-se recursos e 

habilidades, e vai muito além de fabricação de produtos. 

Segundo CHIAVENATO (2014, pág., 16) A administração de produção trata do 

planejamento da organização, da direção e do controle de todas as atividades 

diferenciadas pela divisão de trabalho que ocorram dentro da organização. O autor 

ainda ressalta que a produção é um conjunto de atividades que permitem a conversão 

de um bem para o outro e que necessita de recursos e competências para que os 

resultados gerados sejam plausíveis.  

A produção é o coração de uma empresa, levando em apreço a importância da 

área, veremos a seguir os pontos positivos e negativos na empresa J.P Oliveira 

Pizzaria – ME, demonstrados no gráfico e tabela 7: 

Gráfico 7. Radar de Produção. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 
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Tabela 7. Quadro de Produção. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Pode se analisar no gráfico 7, que o mesmo possui o controle da produção, 

logística, e a cronometragem entre outros como sua pior nota, devido ao pouco 

conhecimento da empresa em administrar essa área. Na tabela 7, a pontuação menor 

varia entre 0 a 3 pontos, referentes ao controle de produção, cronometragem, metas 

de produção, balanceamento e logística. 

 

7.7 Qualidade 

A qualidade é o nível de perfeição de um processo, serviço ou produto entregue 

pela empresa, de maneira que atenda às exigências definidas pelas normas 

estabelecidas e pelos clientes. Segundo Campos (1992) com as decorrentes e 

sucessivas mudanças em nível mundial as organizações têm sofrido transtornos de 

um modo geral. Muitos esforços têm sido despendidos neste processo de mudança 

na verdade todo este fato está inserido em num contexto maior, abrangendo toda a 

sociedade, onde empresas buscam aperfeiçoar-se ao máximo para melhor anteder 

seus clientes. 

“A razão de ser de uma empresa é o seu cliente. Portanto toda a sua 
administração deve ser voltada para a qualidade que é a busca continua da 
satisfação das necessidades de seus clientes, como relata campos (1992). 
Acontece que as necessidades das pessoas mudam continuamente e os 
concorrentes estão sempre se desenvolvendo e melhorando. ninguém pode 
parar e esperar, diante deste quadro, para que a empresa possa sobreviver 
é necessário desenvolver novos produtos ou serviços (melhores, mais 
baratos, mais seguros, de entrega rápida, de manutenção mais fácil e etc. 
que os concorrentes). Para produzir esses novos produtos ou serviços são 
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necessários novos processos (melhores, mais fáceis, de menor dispersão, 
mais baratos, mais rápidos, mais seguros e etc. que os concorrentes) este 
processo de inovação continua tem como referência o cliente e os 
concorrentes e se constitui na garantia da própria sobrevivência da empresa”. 
(CAMPOS, 1992, p. 97) 
 

Segundo Kotler (2017) uma empresa é considerada de qualidade quando a 

necessidade e expectativa de seus clientes são supridas na maior parte de seu tempo 

satisfatoriamente e com êxito. A qualidade sem dúvida é um diferencial para qualquer 

organização, visualizaremos a seguir a representação gráfica da qualidade na 

empresa J.P: 

Gráfico 8. Radar de Qualidade. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Tabela 8. Quadro de Qualidade. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 
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No gráfico 8. mostra que o mais fraco a pontuar é o desemprenho dos 

produtos/serviços/processo na área de qualidade, com a sua pontuação de 0. Na 

tabela 8, mostra as pontuações em relação ao gráfico radar verifique que existe 

apenas a área de desempenho com a pior pontuação, em relação as outras.  

 

8. PLANO DE AÇÃO 

O Plano de ação engloba desde as tarefas mais simples até as mais complexas 

de um projeto para a empresa, que definirá em escalas como serão alcançados os 

objetivos, podendo ser em curto, médio, ou longo prazo. Oliveira (2002, p.249) 

conceitua da seguinte maneira, “Plano de ação é o conjunto das partes comuns dos 

diversos projetos, quanto ao assunto que está sendo tratado (recursos humanos, 

tecnologia, etc.)”. O autor destaca que o plano de ação terá diversas partes e que vão 

de acordo com um objetivo comum, passando por diversas partes. Já para Chiavenato 

e Sapiro (2009, p.361) “A criação de um plano de ação tem a função de aperfeiçoar 

as formas de trabalho, valorizar o trabalho em equipe, visar a obtenção de resultados 

planejados”. 

 

8.1 Gestão 

Na tabela 9 abaixo, segue o plano de ação da área de Gestão da empresa: 

 

Tabela 9. Plano de Ação de Gestão. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Tabela 9. representa um plano de ação na área de Gestão, sua ação é o 

desenvolvimento dos gestores e a melhoria das práticas de gestão da empresa, para 
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a realização desses tópicos será necessário a capacitação desses gestores, o custo 

um dos mais importante fatores será o relativo ao curso necessário para a 

aprendizagem dos profissionais, o conhecimento adquirido será implementado nas 

práticas de gestão da empresa e no desenvolvimento gerencial desses empresários. 

A data estabelecida para a realização das atividades esta descrita no 1 semestre de 

2019, atividades que já estão em andamentos com os cursos online.  

 

8.2 Inovação de Produto 

Na tabela 10, uma representação do plano de ação da área de Inovação de 

Produto: 

 

Tabela 10. Plano de Ação de Inovação de Produto. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Tabela 10. Representa um plano de ação na área de inovação de produtos, sua 

ação é a análise de sugestões dos funcionários e estimulação de inovação será 

necessário implementar um sistema de sugestões, incentivo e gratificação na 

empresa. O custo é muito relativo, pois algumas sugestões podem até eliminar custos 

desnecessários da empresa. A empresa estabeleceu o sistema de sugestões e 

implementou no ano de 2019, novo segmento de alimentos (marmitas) onde agora 

atende no horário de almoço todos os dias da semana.  
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8.3 Marketing 

Tabela 11. Plano de ação da área de Marketing da empresa J.P Oliveira: 

 
Tabela 11. Plano de Ação de Marketing. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Tabela 11. Plano de ação na área de Marketing, sua ação é a comunicação 

com os clientes e análise do mercado onde está inserido, a empresa vai utilizar 

ferramentas e caixas de sugestões com o objetivo realizar pesquisa com opiniões, 

reclamações para a melhoria que aperfeiçoarão a empresa com os custos a zero. A 

ferramenta de sugestões ainda não foi implementada, mas a empresa tem analisado 

os feedbacks dos clientes. 

 

8.4 Marketing Digital/Virtual 

 Tabela 12 a seguir, apresentação do plano de ação de Marketing 

Digital/Virtual: 

Tabela 12. Plano de Ação de Marketing Digital/Virtual. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 
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Na tabela 12. Os tópicos analisados são o site institucional e vedas pela 

internet, a empresa já possui redes sociais mais não as utiliza para comercializa os 

seus produtos online, a ação será utilizar essas plataformas com ferramentas gratuitas 

para alavancar as vendas e promover a empresa. A empresa implementou o plano de 

ação e está mais ativa nas redes, utilizando essas ferramentas para divulgar a sua 

marca, estimulando sorteios onde os seus clientes compartilham a sua pagina para 

concorrer a prêmios, uma estratégia que disponibiliza abranger diversos públicos.  

 

8.5 Meio Ambiente  

Na Tabela 13, será mostrada um plano de ação de Meio Ambiente, em relação 
a política ambiental e captação de água: 

 
Tabela 13. Plano de Ação de Meio Ambiente. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Tabela 13. A ação será referente a política ambiental e captação de agua da 

chuva, o objetivo dessa a ação é promover implementação de processos para 

preservar o meio ambiente e utilizar a agua da chuva para a lavagem do 

estabelecimento, o custo é equivalente a zero, apenas serão utilizados recursos 

naturais. 

 

8.6 Produção 

Na Tabela 14, plano de ação de Produção, em relação a cronometragem, 
controle e planejamento: 
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Tabela 14. Plano de Ação de Produção. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Tabela 14. Nessa área utilizaremos ferramentas para planejar e cronometrar o 

setor de produção da empresa, com o objetivo de otimizar o processo e planejar o 

tempo, as funções e os materiais da melhor forma possível. A empresa implementou 

o controle e o planejamento da produção e está mais eficiente. 

 

8.7 Qualidade 

Tabela 15 a seguir, apresentação do plano de ação de Qualidade, os tópicos 

apresentados são referentes a reclamação de clientes e desempenho de produtos: 

 

Tabela 15. Plano de Ação de Qualidade. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Tabela 15. A ação será referente a Qualidade da empresa, com os tópicos de 

reclamações de clientes e desempenho de produtos, haverá um tratamento das 
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reclamações e avaliações dos clientes referente os produtos ofertados o custo é 

equivalente a zero, apenas serão utilizadas as mídias sociais e caixas nos 

estabelecimentos de sugestões. A empresa está realizando e tratando as 

reclamações dos seus clientes pontualmente com o feedback no estabelecimento e 

online. 

 

9. CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Segue tabela 16, ilustração do cronograma para a realização das atividades 

prevista para 2019. 

Tabela 16. Cronograma das Ações. 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 
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10 VIABILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 

10.1 Investimentos 

 

Um investimento pode ser designado como uma proposta de aplicação de 

recurso escassos que possuem aplicações alternativas a um negócio, como também 

um sacrifício feito para obtenção de um benefício futuro (REMER; NIETO, 1995). Todo 

investimento passa a ser economicamente atraente, quando o seu retorno esperado 

excede a taxa de retorno exigida pelos proprietários do capital. Estas decisões 

envolvem a elaboração, avaliação e seleção de propostas de aplicações de capital 

efetuadas com o objetivo de reproduzir determinado retorno aos proprietários (ASSAF 

NETO e lima, 2011). Segundo Queiroz (2001), a análise de investimento é 

fundamental na alocação eficaz de recursos escassos no ambiente organizacional. 

Segundo Hoji (2012, p. 167) “para dar suporte as decisões de investimento, as 

análises de viabilidade econômica devem ser feitas com métodos e critérios que 

demonstrem com bastante clareza os retornos sobre os investimentos, considerando 

os níveis de riscos assumidas.”  

A empresa J.P OLIVEIRA PIZZARIA tem se atualizado ao decorrer dos anos, 

investindo em maquinários, apesar de as instalações referente a sua produção serem 

modernas, a empresa não possuem investimentos necessários referente a sua 

imagem, um dos objetivos principais desse trabalho é ter como ponto estratégico o 

marketing digital para a auto divulgação da empresa e seus produtos. 

 

10.2 Custos 

 

Segundo Martins (2010, p.20) o custo é um gasto utilizado na produção de bem 

ou serviço. Para o autor o custo apresenta duas dimensões: a que se refere a 

quantificação em termos de peso, volume, área, e a que se refere a quantificação em 

termos monetários, relacionando a expressão econômico financeira. 

Segundo Dutra (2010, p. 242), os custos podem ser classificados em diretos, 

indiretos, variáveis e fixos conforme veremos a seguir: 

 

➢ Diretos: O custo direto é aquele para o qual é mais fácil atribuir um valor, ou seja, 

que é mensurável sem dificuldades, sem necessidade de rateio e que é 

relacionado diretamente ao produto final. 
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➢ Indiretos: são os que se relacionam com mais de um objeto de custeio.  

➢ Variável: São os custos que dizem respeito aos gastos utilizados na produção, tais 

custos podem sofrer variação conforme o montante produzido.  

➢ Fixos: dizem respeito aos custos de produção dos bens e serviços, podem oscilar 

de preço, mas essa variação nem sempre acompanhará o montante produzido. 

Para Ribeiro (2009), os custos devem ser classificados para auxiliar as tomadas 

de decisão referentes a custos atuais e futuros das organizações, levando em conta 

que:  

➢ Custos relevantes: são os custos que se alteram de acordo com a decisão tomada. 

➢ Custos não relevantes: são os custos que ocorrem independentemente da decisão 

tomada.  

Desse modo, alguns custos podem ser identificados dentro da cadeia produtiva, 

onde uns são mais comuns que outros, sendo que outros podem ainda sofrer com 

variações de preço segundo o fluxo produtivo (LEONE, 2010). Na empresa J.P 

OLIVEIRA PIZZARIA, alguns custos são interferidos diretamente pela a fabricação de 

cada pizza, e outros custos possuem um preço fixo não tendo alteração relacionada 

a produção. Como veremos a seguir na tabela 1 podemos visualizar os custos fixos e 

variáveis da Pizzaria no ano de 2017. 

Tabela 17. Custos J.P OLIVEIRA PIZZARIA 

CUSTOS J.P OLIVEIRA PIZZARIA - 2017   

CUSTOS FIXOS  DESPESA FIXA  CUSTO VARIAVEL  
FOLHA DE 
PAGAMENTO   R$ 105.902,94  

SERVIÇOS DE 
CONTABILIDADE   R$ 1.800,00  COMPRA DE MP   R$ 202.846,44  

ALUGUÉIS   R$ 26.879,00  PROLABORE   R$ 18.912,00  
IMPOSTOS 
SOBRE VENDA   R$ 14.276,11  

      ENERGIA ELÉTRICA   R$ 10.190,53      

      TELEFONE   R$ 3.192,09      

      ÁGUA E ESGOTO   R$ 3.198,12      

        MANUTENÇÃO   R$ 1.258,69      

       DESPESAS TRIBUTARIAS   R$ 536,62      

    OUTRAS DESPESAS   R$ 3.093,00      

TOTAL  R$ 132.781,94  TOTAL  R$ 42.181,05  TOTAL  R$ 217.122,55  
Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 
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Na tabela 17, podemos visualizar os custos fixos, variáveis e as despesas fixas 

da empresa relacionados ao ano de 2017, o custos fixos são representados pela folha 

de pagamento e alugueis, esses custos ao decorrer do período anual não sofreram 

nenhuma alteração com o valor fixo total de R$132.781,94 com as despesas fixas da 

empresa temos o serviço de contabilidade, prolabore, energia elétrica, telefone, água 

e esgoto, manutenção, despesas tributarias e outras despesas com o valor total de 

R$42,181,05, já nos custos variáveis da empresa temos as compras de matéria prima 

e os impostos sobre a vendas, esses custos estão relacionados diretamente a 

quantidade de produção realizada, totalizando no ano 217,122,55 reais. 

 

10.3. Demonstração de Resultados do Exercício 

 

A Demonstração do Resultado do Exercício - DRE demonstra, de maneira 

sintetizada, as operações desempenhadas pela corporação, durante o exercício 

social, explanada de forma a enfatizar o resultado líquido do período. (GONÇALVES, 

1996, p. 315), (IUDÍCIBUS, 2003, p.326). 

Conforme Marion (2015, p. 127) “a DRE é extremamente relevante para avaliar 

desempenho da empresa e a eficiência dos gestores em obter resultado positivo. O 

lucro é o objetivo principal das empresas”. 

A Demonstração do Resultado do Exercício, segundo Iudícibus (2004) é: 

 (...) um resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em 
determinado período (12 meses). É apresentada de forma dedutiva (vertical), 
ou seja, das receitas subtraem-se as despesas e, em seguida, indica-se o 
resultado (lucro ou prejuízo) (IUDÍCIBUS, 2004, p. 194). 

 

As demonstrações precisam apresentar, de maneira sintetizada, os 

fundamentais aspectos relativos à situação da corporação. Deste modo Silva (2000, 

p. 27) expõe a seguinte definição para a Demonstração do Resultado do Exercício:  

Conforme o próprio nome indica, essa informação apresenta de forma 
dedutiva o resultado das operações da empresa durante um determinado 
período, sendo considerada às vezes pelos usuários como a mais importante 
das demonstrações elaboradas pela Contabilidade (SILVA, 2000, p. 27). 

 

 A Demonstração do Resultado do Exercício, segundo Matarazzo (2008) é uma 

demonstração dos acréscimos e diminuições ocasionados no Patrimônio Líquido 

pelas operações da companhia.  
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É por meio da Demonstração do resultado do exercício, como explica Ribeiro 

(2003) que se pode examinar o resultado que a empresa alcançou (lucro ou prejuízo) 

no incremento de suas atividades durante um apurado momento, ordinariamente igual 

a um ano. 

Na tabela 2, a seguir visualizaremos a DRE da empresa J.P OLIVEIRA 

PIZZARIA referente ao ano de 2017: 

 

Tabela 18. Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO (DRE) – J.P OLIVEIRA PIZZARIA - 2017 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

Vendas De Mercadorias  R$         426.507,55  

(-) DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA 

Impostos Incidentes Sobre Venda E Serviços  R$           14.276,11  

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  R$         412.231,44  

(-) CUSTOS DAS VENDAS  R$         202.846,44  

(+) Estoque Inicial Mercadorias P/Revenda  R$              3.083,16  

(+) Compras De Mercadorias A Vista  R$         214.150,52  

(-) Estoque Final Mercadoria P/Revenda  R$           14.387,24  

(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  R$         209.385,00  

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  R$         175.658,01  

Despesas Administrativas  R$           20.712,00  

Despesas C/ Pessoal  R$           97.579,85  

Encargos Sociais  R$              8.323,09  

Despesas tributarias  R$                 536,62  

Despesas C/ Gerais  R$           47.930,89  

Despesas Financeiras  R$                 575,56  

(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IR E CSLL  R$           33.726,99  

(=) PREJUÍZO/LUCRO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROV.PARA IR R$           33.726,99 

(=) PREJUÍZO/LUCRO LIQUIDO APURADO R$           33.726,99 
Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na tabela 18, pode se analisar que a receita operacional bruta realizada no ano 

2017 da empresa J.P OLIVEIRA PIZZARIA foi o total de 426.507,55 reais, com a 

dedução de impostos, os custos das vendas e as despesas operacionais o lucro 

líquido apurado referente a esse ano foi de 33.726,99.  
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10.4 Balanço Patrimonial 

 

Segundo Marion (2015, p. 42), o Balanço Patrimonial é a principal 

demonstração contábil, ele reflete a posição financeira em determinado momento. É 

como se tirássemos uma foto da empresa e víssemos de uma vez só todos os bens, 

valores a receber e valores a pagar em determinado período.  

Para Iudícibus (2003) o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que tem 

por finalidade apresentar a situação patrimonial da empresa em dado período. Ainda 

segundo o autor, “o Balanço Patrimonial se divide em duas colunas a da esquerda 

contém o Ativo; a da direita contém o Passivo e o Patrimônio Líquido.” 

De acordo com a nova Lei 11941/09, o ativo é classificado em dois grupos:  

Ativo circulante é o conjunto de contas relacionadas que descreve todos os 
bens e direitos da empresa, que podem ser disponibilizados financeiramente 
no momento do balanço, ou a curto prazo, a partir do levantamento de sua 
existência e pode ser acessada em até 360 dias;  
 Ativo não circulante são todos os bens de permanência duradoura, com 
finalidade de funcionamento normal a serviço da sociedade e do 
empreendimento, assim como os direitos exercidos com essa finalidade e é 
composto por subgrupos como:  

 
✓ Ativo Realizável a Longo Prazo; 
✓ Investimentos;  
✓ Imobilizado; 
✓ Intangível. 

 

Para Iudícibus (2003), o passivo “compreende as exigibilidade e obrigações”, 

ou seja, é à saída de recursos da entidade e se divide em três subgrupos:  

• Passivo circulante é onde são registradas as obrigações que serão exigidas no 

prazo de um determinado período, normalmente no prazo de 01 (ano) ou de acordo 

com exercício social da entidade; 

• Passivo não circulante é onde são registradas as obrigações e serão exigidas a 

longo prazo, ou seja, após o período de 360 dias.  

• Patrimônio líquido é a diferença entre ativo e passivo, é constituído por capital 

social, reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, 

ações em tesouraria e prejuízos Acumulados.  

 

Segundo Iudícibus (2003), as contas devem ser inseridas no balanço, 

ordenadamente de acordo com o grau de liquidez para obter melhor compreensão da 

situação patrimonial e financeira da empresa situação das entidades.  
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Na tabela 3, mostra-se o balanço patrimonial da empresa do ano de 2017: 

 

Tabela 19. Balanço Patrimonial 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na tabela 3. O Balanço Patrimonial apresentado da empresa, tem como o seu 

ativo circulante do período no valor total é de 53.528,94 reais, como as suas compras 

de mercadorias e matérias são efetuadas em pagamento a vista, o valor devido a 

fornecedores é equivalente a 282,00 reais referente apenas a compras emergências. 

Em seu ativo não circulante a empresa possui os imobilizados, que são as maquinas, 

os equipamentos e programas, e a depreciação referente a esses itens, totalizando o 

ativo não circulante o valor de 6.838,04 reais. No passivo temos as obrigações 

relacionadas a empresa e o patrimônio líquido constituído pelo capital e os lucros do 

período. O total de ativo e do passivo é de R$ 60.366,98. 
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10.5 Fluxo de Caixa 

 

De acordo Santi Filho (2002) “Fluxo de Caixa é a previsão de entradas e saídas 

de recursos monetários, por um determinado período.” Essa previsão deve ser feita 

com base nos dados levantados nas projeções econômico-financeiras atuais da 

empresa, levando, porém em consideração a memória de dados que respaldará essa 

mesma previsão. Ainda para o autor, o fluxo de caixa é a demonstração visual das 

receitas e despesas distribuídas pela linha do tempo futuro.  

Para Marion (2015), sua relevância dá-se em virtude da sua capacidade de 

indicar, de maneira condensada, a origem de todo dinheiro que entrou no caixa, bem 

como evidenciar onde foi aplicado todo o dinheiro que saiu do caixa, em um período 

determinado, além de mostrar o resultado do fluxo financeiro. Para Santi (1993), o 

demonstrativo de fluxo de caixa possibilita a obtenção de informações que servirão de 

base para o planejamento, além de ser instrumento indispensável à administração das 

disponibilidades. 

Na tabela 20, será representada a seguir o fluxo de caixa da empresa J.P 

OLIVEIRA PIZZARIA no ano de 2017: 
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Tabela 20. Planilha de Fluxo de Caixa 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019.
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Na tabela 20, com base nas transações dos períodos demonstrados acima 

podemos analisar que os meses próximos ao final do ano, são os que a empresa 

obteve um maior lucro do período, devido as férias escolares e ao período de 

festividades, comemorações e reuniões de familiares, tornando assim um aumento 

substancial das vendas. O mês que a empresa obteve menos lucro foi o de agosto 

com muitas compras e poucas vendas realizadas. Em geral rendimentos da empresa 

demonstra em seus resultados uma condição saudável em todo o seu período anual. 

 

10.6 Indicadores Financeiros 

 

Segundo Costa (2010), uma maneira de verificar o desempenho das empresas 

é transformar as informações contidas nas demonstrações contábeis em forma de 

porcentagens e indicadores. 

De Acordo com Iudícibus (2017), o principal objetivo do uso de indicadores 

financeiros é o de possibilitar ao usuário extrair tendências e comparar o quociente 

com padrões preestabelecidos, relatando o que aconteceu no passado e gerando 

base de ações para possíveis resultados futuros. 

 

10.6.1 Índices de Liquidez 

De acordo com Marion (2015) os índices de liquidez são utilizados para avaliar 

a capacidade de pagamento, isto é, constituem uma apreciação sobre se a empresa 

tem a capacidade para saldar seus compromissos. Essa capacidade de pagamento 

pode ser avaliada a curto prazo, longo prazo ou prazo imediato.  

 

10.6.1.1 Liquidez Corrente 

Segundo Ching, Marques e Prado (2010, p.109) esse quociente mostra a 

capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, ou seja, a capacidade de a 

empresa honrar suas obrigações vencíveis no exercício seguinte ao do encerramento 

do balanço. Para Iudícibus (2017), o índice de liquide corrente é considerado o melhor 

indicador de liquidez da organização, e por isso o mais amplamente divulgado. 
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Equação 1. Formula Liquidez Corrente 

Liquidez Corrente:  Ativo Circulante 

                             Passivo Circulante 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 1, é apresentado que para o cálculo da liquidez corrente de uma 

empresa, são necessários os dados do ativo circulante e passivo circulante, 

realizando a divisão desses dois valores se obtém o resultado. 

 

Equação 2. Formula de Liquidez Corrente Aplicada 

𝑰𝑳𝑪 =
𝟓𝟑. 𝟓𝟐𝟖, 𝟗𝟒 

24.440,33
→ 𝑰𝑳𝑪 = 𝟐, 𝟏𝟗 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Após a utilização de valores do balanço patrimonial da empresa J.P Oliveira 

Pizzaria e aplicação da formula de Liquidez Corrente, podemos visualizar que a 

organização obteve o resultado positivo de 2,19, pra cada 1 real de dívida que a 

empresa possa possuir ela ainda obtém sobra 1,19 de ativos.  

 

10.6.1.2 Liquidez Seca 

Segundo Gitman e Madura (2003, p. 195) o índice sexo é parecido com o índice 

de liquidez de curto prazo, exceto por excluir o estoque, em geral é o ativo circulante 

de menor liquidez. Para Silva (2006, p.314) indica quanto a empresa possui em 

disponibilidades, aplicações financeiras a curto prazo e duplicatas a receber, para 

fazer face a seu passivo circulante. 

 

Equação 3. Formula Liquidez Seca 

Índice de Liquidez Seca =    Ativo Circulante - Estoques 

                                          Passivo Circulante 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 
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Na equação 3, é ilustrado que para realizar o cálculo da Liquidez seca, será 

necessário o valor do ativo circulante, estoque e passivo circulante, após o 

levantamento desses valores será necessário a subtração do ativo circulante pelo 

estoque e divisão do valor pelo passivo circulante.  

 

 

Equação 4. Formula Liquidez Seca Aplicada 

𝑰𝑳𝑺 =
53.528,94 − 14.387,24 

24.440,33
=

39.141,70

24.440,33
→ 𝑰𝑳𝑺 = 𝟏, 𝟔𝟎 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 4, podemos visualizar que após a aplicação da formula de liquidez 

seca a empresa J.P Oliveira para cada $1 de dívidas vencíveis dentro de um ano, 

possui sem contar com os estoques $ 1,60 de valores disponíveis e realizáveis no 

mesmo período, revelando assim uma boa capacidade para pagamentos a curto 

prazo. 

 

10.6.1.3 Liquidez Geral 

Para Iudícibus (2017) a liquidez geral serve para detectar a saúde financeira de 

longo prazo do empreendimento. Marion (2012), fala que o índice de liquidez geral 

mostra a capacidade de pagamento da entidade a longo prazo, ao considerar tudo o 

que ela convertera em dinheiro com tudo que foi assumido com a dívida. 

Equação 5. Formula Liquidez Geral 

 

 

 

 Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 5, é representado o modelo de cálculo para descobrir a liquidez 

geral, para isso é necessário o ativo circulante multiplicado com o realizável ao longo 

prazo, divididos pelo passivo circulante multiplicado com o passivo não circulante. 

 

 

Liquidez Geral:      Ativo Circulando + Realizável a Longo Prazo 

                              Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
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Equação 6. Formula Liquidez Geral Aplicada 

𝐼𝑙𝑔 =
53.528,94 + 00,00 

24.440,33 + 0,00  
→ 𝐼𝑙𝑔 = 2,19 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 6, após a aplicação dos valores obtidos e levando em 

consideração que a empresa não possui realizáveis a longo prazo o resultado 

adquirido é equivalente ao mesmo da liquidez corrente, considerado um saldo positivo 

para a organização. 

 

10.6.2 Índice de Endividamento 

Os indicadores de endividamento irão visualizar de forma abrangente qual a 

situação financeira da empesa. Segundo Moreira (2003) este índice tem como 

característica fundamental fornecer visão ampla da situação econômica e financeira 

da empresa, além de servir de medida para a construção de um quando de avaliação 

da organização. 

 De acordo com Assaf Neto (2010, p. 122), os índices de endividamento 

fornecem elementos para avaliar o grau de comprometimento financeiro de uma 

empresa perante seus credores (principalmente instituições financeiras) e sua 

capacidade de cumprir os compromissos financeiros assumidos a longo prazo.  

Segundo Marion (2015, p.105):  

Na análise do endividamento, há necessidade de detectar as características 
do seguinte indicador:  

✓ Empresas que recorrem a dívidas como um complemento dos capitais 

próprios para realizar aplicações produtivas em seu ativo (ampliação, 

expansão, modernização etc...). Esse endividamento é sadio, mesmo que 

seja um tanto elevado, pois as aplicações produtivas deverão gerar 

recursos para saldar o compromisso assumido.  

✓ Empresas que recorrem a dívidas para pagar outras dívidas que estão 

vencendo. Por não gerarem recursos para saldar seus compromissos, elas 

recorrem a empréstimos sucessivos. Permanecendo esse círculo vicioso, 

a empresa será séria candidata à insolvência; consequentemente, à 

falência. 

 

Uma análise detalhada da composição de endividamento da empresa pode ser 

estudada a partir dos cálculos de seus índices, como demonstrado a seguir: 
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10.6.2.1 Índice de Endividamento Geral 

Conforme Gitman (2010) o índice de endividamento geral mensura a proporção 

do ativo total financiada pelos credores da empresa, onde quanto maior este índice 

maior será o grau de utilização de capital de terceiros. 

 

 Equação 7.Formula de Endividamento Geral 

Endividamento Geral = Passivo Exigível Total 

                                   Ativo Total 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 7, para realização da somatória do endividamento geral é 

necessários os valores do passivo exigível total somado com o valor do ativo total. 

 

Equação 8. Formula de Endividamento Geral Aplicada 

𝑰𝒆𝒈 =
24.440,33

60.366,98  
→  𝑰𝒆𝒈 = 𝟎, 𝟒𝟎 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 8, o cálculo do endividamento geral da empresa J.P Oliveira, 

realizado com o valor de 24.440,33 de passivo total, sem o patrimônio líquido e divido 

pelo ativo total no valor de 60.366,98, o resultado do índice de endividamento geral é 

de 0,40, referente à quantidade de grau de utilização de capital de terceiros. 

 

10.6.2.2 Índice de Cobertura de Juros. 

Brigham e Ehrhardt (2006) esclarecem que este índice é determinado dividindo 

os lucros antes de juros e imposto de renda (LAJIR) pelas despesas de juros, e mede, 

portanto, quanto o lucro operacional pode declinar antes que a empresa se torne 

incapaz de cumprir com seus custos anuais de juros. 
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Equação 9. Formula de Cobertura de Juros 

Cobertura de Juros = Lucros Antes de Juros e Imposto de Renda 

                                            Despesas de Juros 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 9, é apresentado o cálculo de índice de cobertura de juros para 

realização da somatória são necessários os valores lucro antes de juros e impostos 

de rendas somado com o valor das despesas de juros. A empresa estudada não 

possui nenhum tipo de financiamento, por tanto o cálculo para cobertura de juros não 

se aplica dentro da organização. 

 

10.6.3 Índices de Atividade 

Iudícibus (2017) define índices de atividades como “quocientes que 

representam a velocidade om que elementos patrimoniais de relevo de renovam 

durante determinado período de tempo”. De acordo com Gitman (2010), “os índices 

de atividade medem a velocidade com que as várias contas são convertidas em 

vendas ou caixa – entradas ou saídas”. Os principais indicadores de atividade são: 

prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, prazo médio de estocagem, 

giro do estoque e giro do ativo (CRUZ; ANDRICH; MUGNAINI, 2011). 

 

10.6.3.1 Prazo médio de recebimento 

Segundo Iudícibus (2017) o prazo médio de recebimento indica o resultado que 

a empresa tem de esperar, em média, para que deem entrada as contas a receber 

oriundas de suas vendas a prazo. Para Padoveze (2010, p. 214), “este indicador tem 

por objetivo dar um parâmetro médio de quanto tempo em média a empresa demora 

para receber suas vendas diárias”. Para calcular esse índice utiliza-se, conforme 

Matarazzo (2008), a seguinte fórmula:  

 

Equação 10.  Formula de Prazo médio de Recebimento 

Prazo médio de recebimentos = Clientes (duplicatas a Receber) x 365 

      Receita Liquida 

 Fonte: Autora do Trabalho, 2019.  
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Na equação 10, o cálculo representa o prazo médio de recebimento, para 

realizar o cálculo é necessário o valor das duplicatas dividido pela média das vendas 

por dia para calcular essa média de vendas é necessário dividir por 365 dias(SILVA, 

2016).  

A empresa J.P Oliveira Pizzaria, apenas aceita seus pagamentos à vista 

resultando a não possibilidade de contas a receber de clientes, por tanto o cálculo 

para o prazo médio de recebimento não é necessário dentro da organização. 

 

10.6.3.2 Prazo médio de pagamento; 

Padoveze (2010, p.215) menciona que a finalidade deste indicador é mostrar o 

prazo médio que a empresa consegue pagar seus fornecedores de materiais e 

serviços. Assaf Neto (2010) revela que para a empresa é mais atrativo ter o prazo de 

pagamento mais longo, pois pode financiar suas necessidades de capital de giro com 

recursos menos custosos. Segundo Matarazzo (2008, p.317), para calcular estes 

índices utiliza-se a seguinte formula: 

 

Equação 11. Formula de Prazo médio de Pagamento 

 

Prazo médio de Pagamento =    Fornecedor (duplicatas a Pagar)   x 365 

 Compras Brutas e Materiais e Serviços 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 11, para realizar o calculo dessa formula é necessário o valor da 
das duplicatas a duplicas a pagar será dívida pelo resultado das compras anuais 
divididas por um ano. A empresa J.P Oliveira Pizzaria, realiza seus pagamentos de 
fornecedor avista, evitando a possibilidade de duplicatas a pagar para fornecedores, 
por tanto o cálculo para o prazo médio de pagamento não é necessário dentro da 
organização. 

 

10.6.3.3 Giro do estoque; 

Conforme Gitman (2010) o giro de estoque mede a atividade, ou liquidez, dos 

estoques da empresa. Padoveze (2010) aponta que este indicador mostra quantas 

vezes o estoque girou em um determinado período. Iudícibus (2017, p. 110). É 

calculado da Seguinte Formula: 
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Equação 12. Formula de Giro do estoque 

 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 12, é representado a formula para calcular o giro do estoque da 
empresa, para realizar o cálculo dessa formula é necessário o valor de custo de 
mercadorias vendidas dívida pelo estoque. 

 
Equação 13. Formula de Giro do estoque Aplicada 

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒   =
𝟐𝟎𝟐. 𝟖𝟒𝟔, 𝟒𝟒  

 14.387,24  
= 365 𝑥 14,09 = 25,9 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

A equação 13, o total obtido após a aplicação dessa formula foi de 14,09 total 

correspondente ao giro de estoque durante o ano e 25,9 referentes ao total de dias 

do giro de estoque da empresa estudada. 

 

10.6.3.4 Giro do ativo. 

Segundo Gitman (2010) o giro do ativo total indica a eficiência com que a 

empresa usa seus ativos para gerar vendas. Na descrição de Ribeiro (2009) esta 

medida avalia a proporção existente entre o volume de vendas e os investimentos 

totais efetuados na empresa, ou seja, quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 

de investimento total. Este desempenho é obtido pela seguinte formula: 

 

Equação 14.Formula de Giro do Ativo 

 

Giro do Ativo = Vendas Liquidas 

Ativo Total 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 14, para calcular a formula de giro do ativo da empresa, é 

necessário o valor das vendas liquidas e dividir pelo ativo total. 

 
 
 
 

Giro de Estoque = Custo da Mercadorias Vendidas x 365  

                                             Estoque 
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Equação 15. Formula de Giro do Ativo Aplicada 

 

𝑮𝒊𝒓𝒐 𝒅𝒐 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 =
 412.231,44   

60,366,98  
→ 𝒈𝒊𝒓𝒐 𝒅𝒐 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 = 𝟔, 𝟖𝟑 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 15, após a aplicação da formula de giro de ativo, o resultado obtido 

foi de 6,83 um resultado bom devido ao grande volume de vendas liquidas da empresa 

J.P Oliveira. 

 

10.6.4 Índices de Rentabilidade 

Pode-se definir conforme Savytzky (2007, p.79): O índice de rentabilidade 

refere-se ao lucro gerado pela empresa e é de interesse de seus sócios, que por ele 

verificam a remuneração do capital aplicado, e de terceiros, como os Bancos e 

Fornecedores, que medem a capacidade de pagamento das dívidas assumidas pela 

empresa. A empresa que apresenta baixa rentabilidade compromete a sua 

capacidade de pagamento e a tendência é de seu definhamento.  

Segundo Iudícibus (2017) os índices de rentabilidade confrontem os resultados 

alcançados pela organização com algum valor que expressa a dimensão relativa do 

mesmo, ou seja, o valor das vendas, o ativo total, o patrimônio liquido ou o ativo 

operacional. 

 

10.6.4.1 Margem de lucro bruto; 

Para Bruni (2014, p.167) o índice de margem bruta indica a percentagem de 

cada unidade monetária de venda que sobrou, após a empresa ter pagado o custo 

dos seus produtos ou das suas mercadorias. Segundo Braga (2012) quanto maior 

esta margem, maior a rentabilidade das vendas. Segundo Hoji (2010) essa margem é 

calculada da seguinte formula: 

 

Equação 16. Formula de Margem de Lucro Bruto 

Margem de Lucro Bruto =   Lucro Bruto 

                                         Receita Liquida 

Fonte: Hoji, 2010 

 



84 
 

 

 

Na equação 16, é representado o cálculo de margem de lucro bruto, onde é necessário 

o valor do lucro bruto para dividi-lo com o valor da receita liquida. 

 

Equação 17. Formula de Margem de Lucro Bruto Aplicada 

𝑀𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 =
  209.385,00  

426.507,55
= 0,49 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

A equação 17, representa a margem de lucro bruto aplicado na empresa, o 

resultado obtido foi de 0,49, revelando que a empresa possui rendimento dos seus 

capitais investido de 49% do lucro total da empresa. 

 

10.6.4.2 Margem de lucro operacional; 

Segundo Gitman e Madura (2003) o índice de margem operacional traduz a 

porcentagem de cada unidade monetária em venda resultante após a dedução dos 

custos e das despesas, excluindo os juros, os impostos e os dividendos em ações 

preferenciais. Martins, Miranda e Diniz (2013) ressaltam que esse índice precisa ser 

devidamente analisado quando se realizam comparações entre organizações de 

setores distintos, pois a margem é bastante alterada pelo giro de produto.  

É calculado da seguinte forma: 

 

Equação 18. Formula de Margem de Lucro Operacional 

Margem Operacional =   Lucro Operacional  

                                         Receita Liquida 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 18, é representado o cálculo de margem de lucro operacional, onde é 

necessário o valor do lucro operacional para dividi-lo com o valor da receita liquida. 
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Equação 19. Formula de Margem de Lucro Operacional Aplicada 

MLO =
33.726,99

426.507,55 
→ = 0,07 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 
Na equação 19, representa o cálculo de margem lucro operacional aplicado na 

empresa, o seu resultado é 0,07 por cento da receita liquida da organização e lucro 

dos serviços prestados. 

 

10.6.4.3 Margem de lucro líquido; 

Segundo Bruni (2014) a margem liquida é a representação da porcentagem de 

cada unidade monetária que restou, depois da empresa ter pago seus produtos, as 

demais despesas e impostos. 

Para Schmidt (2006, p.137) o índice da margem liquida é obtido pela razão 

entre o lucro líquido do exercício e a receita liquidas de vendas conforme formula 

abaixo: 

Equação 20. Formula de Margem de Lucro Liquido 

 

Margem Liquida =   Lucro Líquido do Exercício 

     Receita Liquida 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

 

Na equação 20, é representada a formula para calcular a margem de lucro 

líquido, são necessários os valores do lucro líquido após o imposto de renda e dividi-

lo pela a receita liquid 

 

Equação 21. Formula de Margem de Lucro Liquido Aplicada 

 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒎 𝒅𝒆 𝑳𝒖𝒓𝒐 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 =
𝟑𝟑. 𝟕𝟐𝟔, 𝟗𝟗 

𝟒𝟐𝟔. 𝟓𝟎𝟕, 𝟓𝟓 
= 𝟎, 𝟎𝟕  

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 
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Na equação 21, está representada o cálculo da margem liquida da empresa 

estudada, o resultado da equação é de 0,7%, equivalente a porcentagem de dinheiro 

que sobra de cada real da venda, com todos os custos já subtraídos. 

 

10.6.4.4 Retorno sobre o ativo total; 

Para Silvia (2008) o retorno sobre o ativo total representa a lucratividade em 

relação aos investimentos totais realizados, caracterizando o lucro como um objeto de 

prêmio pelo risco assumido pelo negócio. 

 “O retorno sobre o ativo total (ROA), muitas vezes chamado de retorno sobre 
o investimento (ROI), mede a eficácia geral da administração na geração de 
lucros a partir dos ativos disponíveis, quanto mais elevado o retorno sobre o 
ativo total de uma empresa, melhor.” (Gitman 2010, p.60) 

 

Conforme Marion (2015), o cálculo pode ser processado da seguinte formula: 

 

Equação 22. Formula de Retorno Sobre o Ativo 

Retorno sobreo Ativo =   Lucro Líquido  

                                          Ativo Total 

Fonte: Marion, 2015. 

 

Na equação 22, é representado a fórmula para o retorno sobre o ativo, para o 

cálculo é necessário o valor do lucro líquido e do ativo total e dividi-los. 

 

Equação 23. Formula de Retorno Sobre o Ativo Aplicado 

𝑅𝑂𝐴 =
𝟑𝟑. 𝟕𝟐𝟔, 𝟗𝟗   

𝟔𝟎, 𝟑𝟔𝟔, 𝟗𝟖  
→ = 0,56 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 23, é representado o valor do retorno sobre o ativo da empresa 

J.P, após a aplicação da fórmula o valor obtido foi de 0,56 referente ao retorno sobre 

os investimentos. 
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10.6.4.5 Retorno sobre o patrimônio líquido 

Segundo Martins, Miranda e Diniz (2013) o índice de retorno sobre o patrimônio 

líquido expressa o retorno alcançado pelos acionistas, avaliando a estrutura de capital 

usada pela organização em certo período. 

Conforme Gitman (2010, p. 60) o retorno sobre o capital próprio (ROE) mede o 

retorno obtido sobre os investimentos dos acionistas ordinários na empresa. De modo 

geral quanto mais alto esse retorno, melhor para os proprietários. 

Marion (2015) expõe que este índice pode ser calculado da seguinte expressão:   

 

Equação 24. Formula de Retorno Sobre Patrimônio Liquido 

 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido =      Lucro Liquido 

                                                               Patrimônio Liquido 

Fonte: Marion, 2015. 

 
A equação 24, representa o retorno sobre o patrimônio líquido, as informações 

necessárias são os valores do Lucro líquido e dividido pelo patrimônio líquido da 

organização. 

 

Equação 25. Formula de Retorno Sobre Patrimônio Líquido Aplicada 

𝑅𝑂𝐸 =
𝟑𝟑. 𝟕𝟐𝟔, 𝟗𝟗  

𝟑𝟓, 𝟗𝟐𝟔, 𝟔𝟓
→ = 0,94 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Na equação 25, é aplicada o cálculo para descobrir o retorno sobre o patrimônio 

líquido da empresa estudada, o resultado obtido foi de 0,94, um retorno 

significativamente bom para os gestores da empresa. 

 

10.7. Ponto de Equilíbrio 

Ponto de equilibro segundo Santos (2011), é a expressão usada para definir o 

equilíbrio entre o faturamento de vendas e os custos totais, equivalente ao lucro zero. 

Padoveze (2010, p. 141) denomina PE como o nível de atividade ou volume 

operacional, quando a receita total das vendas se iguala ao somatório de custos 
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variáveis totais mais os custos e as despesas fixas. Segundo Martins (2010, p.203) 

sua obtenção deriva da seguinte fórmula: 

 

Equação 26. Formula de Ponto de Equilíbrio 

 

Ponto de Equilíbrio = Custos Fixos + Despesas Fixas 

                                 Margem de Contribuição 

Fonte: Martins, 2010 

 

Na equação 26, representa a formula para calcula do ponto de equilíbrio de 

uma organização onde é necessário o valor dos custos fixos, subtraídos pelas 

despesas fixas e divididos pela margem de contribuição para obter o valor final. 

 

Equação 27. Formula de Ponto de Equilíbrio Aplicada 

 

𝑃𝐸 =  
132.781,94 + 42.181,05

𝑀𝐶𝑢𝑛𝑖𝑡 = 30 − 15,27
= 14,73 𝑢𝑛𝑖𝑡

                                

𝑃𝐸 =     
174,962,99

14,73 → = 11,880

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Equação 27, após a aplicação da formula de ponto de equilíbrio obtemos os 

seguintes resultados, a somatória referente ao custos fixos e despesas fixas é o valor 

de R$174,962,99 o valor de vendas em medias das pizzas são de R$30,00 e para 

realizar a soma dos custo de fabricação das pizzas foi necessário subtrair as receita 

bruta com a compra de matéria prima totalizando o valor  R$15,27  somando os 

R$30,00 e os R$15,27 temos o total de R$14,73 de lucro por pizza, com todas as 

despesas e custos e a somatória da margem de contribuição, o resultado total da 

empresa é de 11,880 unidades, que se refere o total de pizzas q a empresa precisa 

vender para possuir o seu ponto de equilíbrio. 
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10.8. Realidade X Projeções 

Para Oliveira (2018) projeções financeiras são extremamente importantes para 

que os empreendedores gerenciem suas empresas. Segundo Camargo (2018) 

projeções financeiras são estimativas de demonstrações contábeis com base em um 

conjunto de suposições hipotéticas sobre o futuro do negócio.  

Segundo Cavalcante a projeção é um ponto de partida para o planejamento. 

Planejamento da produção, das compras, das forças de trabalho, dos novos 

investimentos dos capitais a serem disponibilizados, do maket share, etc. A seguir 

projeção gráfica com aumento de 10% no fluxo de caixa da empresa estudada para 

2019: 
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Tabela 21. Projeção do Fluxo de Caixa J.P Oliveira - 2019 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019.
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Na tabela 49, representa a projeção do fluxo de caixa para 2019 para empresa 

J.P Oliveira, foi realizado o aumento de 10 % em compras e vendas de mercadorias. 

O objetivo da projeção é estimar o lucro que a empresa poderá obter com o aumento 

das vendas para esse ano comparada com o ano anterior. Com os resultados do plano 

de ação, a aplicação das analises de feedback dos clientes, a inovação de produtos 

da empresa, redes socias e o controle de produção, fica evidente que com tantas 

melhorias a empresa tende a crescer e expandir. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na universidade, temos mais contato com a teoria aplicada às atividades que 

exerceremos dentro da nossa profissão e uma visão geral do contexto empresarial, 

mas muitas vezes não relacionamos o conteúdo à sua aplicabilidade. Com o presente 

relatório de estagio supervisionado, obtive a oportunidade de utilizar minhas 

ferramentas aprendidas em sala de aula, em pratica na empresa J.P OLIVEIRA 

PIZZARIA. 

As informações disponibilizadas pela empresa são referentes ao ano de 2017, 

diversas foram as ferramentas aplicadas para diagnosticar a organização, tais como: 

organogramas, fluxogramas, matrizes, gráficos entre outros. 

No decorrer da pesquisa fica evidente os diversos pontos positivos que a 

empresa possui como por exemplo o preço competitivo, qualidade do produto, mão 

de obra qualificada, a reputação, entre outros. A necessidade de qualificação, 

inovação, treinamentos de colaboradores e gestores e a grande rotatividade de 

pessoas são os pontos negativos, que necessitam de melhorias para empresa atingir 

o crescimento esperado. 

Após a aplicação das ferramentas e realização do diagnóstico da organização, 

foi necessário a elaboração de um plano de ação nas áreas de gestão, inovação de 

produtos, marketing, marketing digital/virtual, meio ambiente, produção e qualidade. 

Algumas variáveis, tais como tempo disponível para realização das pesquisas, 

colaboração do entrevistado, entre outros, foram fatores que realmente exigiram muita 

persistência. Porém, os resultados obtidos foram esclarecedores tanto para os 

empresários como para a acadêmica. 

Para concluir, o estágio foi uma grande oportunidade de complementar e 

aperfeiçoar a formação acadêmica, experiências profissionais e pessoais. Além de 

possibilitar uma experiência profissional, temos a oportunidade de vivenciar o dia-a-

dia empresarial nos diversos âmbitos, aumentar a nossa rede de contatos e 

adquirirmos uma preparação para o mercado de trabalho. 
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ANEXO A - Questionário aplicado no diagnóstico empresarial 
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