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OLIVEIRA VILLENA, Wendell Kalil. E. Grunewald. 117p. Relatório Técnico 
Empresarial. Graduação em Administração da Faculdade de Apucarana. Apucarana-
Pr. 2019. 
 
 
  RESUMO 

 
 
Estagio supervisionado na empresa E. Grunewald, levantamento de informações e 
aplicação de ferramentas administrativas, com objetivo de ajudar e auxiliar a 
empresas na solução dos problemas identificados. Utilizara-se das seguintes 
ferramentas na metodologia para levantamento das informações, pesquisas 
bibliográficas e eletrônicas, auxilio de professores da área e entrevistas com os 
proprietários da empresa, coleta de dados, planilhas para realização do diagnostico 
empresarial, aplicação de matrizes como SWOT, BCG e ANSOFF. A próxima etapa 
é aplicação do diagnostico empresarial utilizando o gráfico radar, feito analise, 
elaboração de um plano de ação para sugerir melhorias nos departamentos 
apresentados, depois de feito o plano se realizara a análise de viabilidade financeira 
operacional, traçando uma estimativa para DRE, balaço e fluxo de caixa, por fim 
pretende-se atingir a satisfação do empresário, trazendo á ele um caminho para 
atingir seus objetivos e como chegar lá. Espera-se que o acadêmico traga resultados 
satisfatórios e agregue valor para organização. 
 
 
 
Palavras-chave: Alimentação. Diagnóstico Empresarial. Plano de ação.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
OLIVEIRA VILLENA, Wendell Kalil. E. Grunewald. 117p. Business Technical Report. 
Graduate in Administration of the Faculdade de Apucarana. Apucarana-Pr. 2017. 
 
 

ABSTRACT 
 
   
Supervised internship at the company E. Grunewald, gathering information and 
applying administrative tools, aiming to help and assist companies in solving the 
identified problems. The following tools will be used in the methodology for 
information gathering, bibliographic and electronic research, help from area teachers 
and interviews with company owners, data collection, spreadsheets for conducting 
business diagnosis, application of matrices such as SWOT, BCG and ANSOFF. The 
next step is the application of business diagnostics using the radar chart, made 
analysis, elaboration of an action plan to suggest improvements in the departments 
presented, after the plan was made the operational financial viability analysis, making 
an estimate for DRE, bludger and cash flow, finally is intended to achieve the 
satisfaction of the entrepreneur, bringing him a way to achieve his goals and how to 
get there. The academic is expected to bring satisfactory results and add value to the 
organization. 
 
 
 
Keywords: Food. Business Diagnosis. Action plan 
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1 INTRODUÇÃO  

O mercado de alimentação é um dos maiores do mundo sendo responsável 

por ajudar no crescimento econômico dos países e movimentar muito dinheiro 

durante o ano. De acordo com pesquisas realizadas o setor de alimentação 

movimentou em média durante o ano de 2017 cerca de R$ 300 bilhões e foi 

responsável por um aumento de 9% no produto interno bruto (PIB). Esses números 

mostram a capacidade e potencial do mercado de alimentação, parte desse 

crescimento tem sido também do nicho de refeição coletiva.  

Em decorrência da evolução humana, a alimentação sofre intensas 

transformações em seus padrões ao longo do tempo. A globalização e o avanço 

tecnológico em todos os âmbitos, sobretudo na indústria dos alimentos e na 

agricultura, tem forte influência nessa transição alimentar. Novos hábitos alimentares 

da população são criados graças às mudanças econômicas, sociais, demográficas e 

relacionados à saúde (FRANÇA et al., 2012; GARCIA, 2003; PROENÇA, 2010). 

Nos últimos anos tem crescido exponencialmente o número de pessoas com 

problemas com glúten e lactose. O número tem aumentado também para pessoas 

veganas e vegetarianas. 

Os Restaurantes Universitários que atuam como ferramentas importantes na 

assistência estudantil são essenciais, devido ao tempo que os estudantes 

permanecem na universidade, principalmente para os que residem longe do local 

que estudam ou têm baixo poder aquisitivo. Esses espaços devem priorizar serviços 

de alimentação adequados, ofertando refeições seguras do ponto de vista higiênico-

sanitário, nutricionalmente balanceado, a baixo custo e que respeitem a cultura e a 

oferta regional de alimentos (KLASSEN; TRYBUS; KUMAR, 2005; ROHR; 

MASIERO; KLIEMANN NETO, 2010). 
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2 ANÁLISE DE MERCADO 

As pessoas tem mudado sua alimentação, é visível que nos últimos anos 

houve uma grande mudança nos hábitos alimentares das pessoas e isso tem se 

tornado presente até os dias de hoje e a tendência é que continue aumentando. Isso 

afeta as empresas, faculdades e escolas.  

Para Dornelas (2008) as empresas têm canalizado seus esforços para reduzir 

custos, bem como investido em melhorias operacionais visando à qualidade total, 

procurando suprir todas as necessidades, desejos e expectativas dos clientes.  

Dornelas (2008) complementa que uma postura interessante é a análise 

estratégica de mercado, onde a organização procura oportunidades de crescimento, 

e detectam possíveis ameaças, o entendimento do mercado da empresa, seus 

clientes, seus concorrentes e quanto à empresa conhece em dados e informações, o 

mercado onde atua, conhecendo de perto o ambiente onde o produto/serviço se 

encontra. 

Análise dos clientes 

Entende que uma organização pode ter cinco tipos de clientes, o mercado 

consumidor, mercado industrial, mercado governamental e mercado internacional. A 

empresa atua no setor publico e privado, no setor publico a empresa concorre para 

assumir a administração do restaurante universitário, a concorrência acontece 

através de licitação feita pela faculdade.  

Para Kotler (2003) a empresa deve estudar seus clientes de perto a 

importância dos clientes na análise estratégica de mercado, o cliente é considerada 

a "vida" de uma empresa, independentemente do ramo ou segmento a que esta 

venha atuar, é relevante que todo seu comportamento, hábitos, necessidades, 

desejos e expectativas para que o produto ou serviço supra com qualidade e 

eficiência suas "carências" (necessidades, desejos e expectativas), somente 

empresas centradas nos clientes são verdadeiramente capazes de construir clientes, 

e não apenas produtos, e são hábeis em engenharia de mercados, não apenas em 

engenharia de produtos. 
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Análise dos fornecedores 

A empresa conta hoje com uma carteira de dois á três fornecedores por item 

de consumo (Verdura, estocáveis, descartáveis e carne). A nutricionista local faz 

uma consulta no estoque e gera o pedido para compradora que fica na matriz 

(Apucarana), a compradora envia o pedido gerado para o fornecedor da unidade, 

assim que a mercadoria chega é conferida e armazenada. 

O estoque é levantado semanalmente e atualizado diariamente á medida que 

a mercadoria chega à unidade, o estoque é ajustado de acordo com cardápio 

planejado. 

Kotler (2000) fala que as empresas estão chegando à conclusão de que 

alguns dos recursos sob seu controle não apresentam um desempenho tão 

satisfatório quanto aqueles que poderiam ser obtidos fora da empresa, muitas 

empresas atualmente têm optado pela terceirização de recursos menos essenciais, 

quando estes podem ser adquiridos fora da organização com melhor qualidade ou a 

custo mais baixo. 

Análise dos concorrentes 

No caso da empresa onde está sendo executado o estágio, identificou-se que 

os maiores clientes são as faculdades federais, por ser o foco principal da empresa. 

Os concorrentes são outras empresas do ramo ou que oferecem produtos similares 

como é o caso das empresas de ticket alimentação ou outras empresas que 

fornecem o cartão para que os alunos e funcionários das faculdades se alimentem, a 

concorrência pode ser direta ou indireta. A diretoria da organização identificou 

alguns correntes como outras empresas de restaurante coletivo, os membros 

afirmam que não há o monitoramento dos concorrentes. 

Kotler (2008) afirma que, o fato de estarmos compulsoriamente inseridos em 

uma economia globalizada aumenta sobremaneira a concorrência, porque com a 

internet não há mais barreiras entre mercados e consumidores. "A probabilidade de 

sucesso da empresa não depende apenas da força do seu negócio, das exigências 
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básicas para ser bem sucedida em um mercado-alvo, mas também de suas 

competências para superar seus concorrentes". 

Kotler (2008) ainda complementa que cada empresa deve considerar seu 

próprio tamanho e sua posição no mercado comparada aos seus concorrentes, 

traçando vantagens estratégicas que as tornem mais competitivas, para driblar a 

concorrência, as empresas podem, por exemplo, estabelecer alianças promocionais, 

por exemplo, é o caso do McDonalds que "associou-se à Disney para oferecer 

bonecos da Mulan a quem comprasse seus sanduíches". 

 

2.1 Análise Macroambiental 

Segundo Kotler e Armstrong (2000) o ambiente de uma empresa consiste em 

fatores e forças externas que afetam a capacidade da administração de manter 

relacionamentos bem-sucedidos com seus clientes alvo. 

Para Chiavenato e Sapiro (2003) a análise do macro ambiente é o contexto 

que envolve externamente a organização e a situação dentro da qual uma empresa 

está inserida, são diversas as variáveis que podem afetar a organização como: 

variáveis econômicas, tecnológicas, sociais, demográficas, políticas. Esses fatores 

podem afetar diretamente a empresa, ou seja, elas podem acabar sendo uma 

ameaça ou uma oportunidade. 

Para identificar se as variáveis são ameaças ou oportunidades pode ser 

usada a matriz SWOT. Essa ferramenta identifica quais são as forças, fraquezas, 

ameaças e oportunidades. Esta análise não se prende somente no ambiente 

externo, mas o interno também. 

Ás influências externas podem ser uma oportunidade para empresa crescer e 

se desenvolver ou pode ser uma ameaça que deve ser planejado uma estratégia 

para lidar com a mesma.  
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2.2 Apresentação Setorial 

Através de uma pesquisa realizada em livros, internet e com auxilio de alguns 

professores foi levantado conceitos sobre analise e apresentação setorial, está 

pesquisa vai ser apresentada abaixo, com base na ideia de alguns autores. 

Segundo Pimenta (2016), análise setorial, é o processo de levantamento e 

análise de informações que ajuda a entender determinado setor e sua atratividade, 

ou seja, quais são as chances de sucesso nesse ambiente, auxiliando na tomada de 

decisão. 

Pimenta (2016) ainda complementa que além do contexto econômico, a 

análise setorial também abrange a concorrência, suas estratégias e tendências do 

setor, assim, é possível analisar tanto os riscos como as oportunidades que ele 

apresenta. Conhecendo a realidade de mercado, o projeto tende a ficar mais 

consistente, pois sabendo e se preparando para atuar de forma competitiva no 

mercado, deixa mais segura.  

Pimenta (2016) completa dizendo que ao se ter uma ideia para um novo 

produto ou serviço, deve-se olhar o setor o qual esse produto fará parte e suas 

principais características. 

Com está análise pode-se obter informações mais completas sobre o ramo de 

atuação e o mercado que deverá ser explorado, podendo ser usado para prestar um 

serviço qualidade, este tipo de análise pode ser fator determinante para as 

empresas traçarem seu planejamento e suas estratégias. 

Durante os últimos anos alguns setores tiveram destaque na economia como 

o turismo, alimentação, hotelaria, entre outros. A análise de mercado consiste em 

conhecer e entender o setor em que a empresa está inserida, conhecer seus 

clientes, fornecedores e concorrentes.  
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2.2.1 Cinco forças de Porter 

As cinco forças de Porter é uma ferramenta administrativa que auxilia no 

planejamento estratégico das organizações, está foi desenvolvida pelo professor de 

Harvard Michael Porter. A ferramenta foi criada na década de 70 e é utilizada por 

muitas empresas até os dias de hoje. 

Segundo o Porter (1986), ele definiu sua ferramenta como a identificação das 

cinco forças competitivas, sendo estas: rivalidade entre atuais concorrentes, clientes, 

fornecedores, entrantes potencias e produtos substitutos. 

Porter (1986) ainda complementa que as cinco forças podem ser 

compreendidas como uma ferramenta que auxilia na definição de estratégias da 

empresa e leva em consideração tanto o ambiente externo como o interno elas 

realçam os pontos fortes e os pontos fracos mais importantes da empresa, inspiram 

seu posicionamento no setor, ilumina as áreas em que as mudanças estratégicas 

talvez proporcionem o maior retorno e identificam os pontos em que as tendências 

setoriais são mais significativas em termos de oportunidades ou ameaças. 

A figura 1 ilustra a ideia de Michael Porter. 

 

 



18 
 

 

 

Figura 1 – As cinco forças de Porter 

 

Fonte: Michael Porter (1979) 

Na figura 01 consegue-se identificar as cinco forças que Porter mencionou, 

que são, a rivalidade entre concorrentes, ameaça de novos concorrentes, poder de 

barganha dos clientes, ameaça de produtos substitutos e o poder de barganha dos 

fornecedores, abaixo vai ser explicado em detalhes cada uma das forças.   

2.2.1.1 Rivalidade entre concorrentes 

A rivalidade entre os concorrentes é a força responsável por tencionar as 

demais forças, ou seja, quanto maior ou menor a rivalidade as demais forças tendem 

á acompanhar.  
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Segundo Porter (1996), os movimentos competitivos de uma empresa dentro 

de seu setor têm efeitos significativos em seus concorrentes, que podem, portanto, 

desencadear esforços para conter esses movimentos ou ações de retaliação, 

quando o setor é concentrado e dominado por um número reduzido de empresas, 

estas empresas podem impor a sua disciplina ou desempenhar um papel 

coordenador no setor. 

2.2.1.2 Ameaça de novos entrantes. 

A ameaça de novos entrantes é toda aquela que pode de alguma forma 

impactar a empresa, pode ser novos concorrentes, clientes ou tecnologias. 

Segundo Porter (1986), os novos entrantes em um setor trazem novas 

capacidades, o desejo de ganhar participações no mercado, por outro lado, existem 

duas expectativas dos entrantes em relação às barreiras: a existência já consolidada 

de barreiras de entrada e a ameaça de reação dos competidores já estabelecidos. 

2.2.1.3 Poder de barganha dos clientes 

Porter (1999) explica que um grupo de comprador poderoso é aquele que 

pode comprar em grande volume, quando á um produto padronizado, varias opções 

com diversos fornecedores diferentes. 

Porter (2009) complementa dizendo que assim como os fornecedores, 

distintos grupos de clientes podem desfrutar de diferentes níveis de poder de 

negociação, sendo que a maioria da fonte de poder se aplica igualmente a 

transações com consumidores e com organizações.   

Percebe-se que quanto maior for o mercado de atuação ou mais opções do 

mesmo produto estiverem disponíveis, maior será o poder de barganha dos clientes, 

pois não á uma escassez do produto. 

2.2.1.4 Ameaça de produtos substitutos 

Segundo Porter (1999), os produtos ou serviços substitutos são aqueles que 

desempenham função semelhante ou igual a certo produto, serviço por vias 

diferentes, eles estão sempre presentes, e limitam o potencial de lucro do setor, que 
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se não desempenharam estratégias por alguns meios, como marketing, melhoria de 

processos, entre outros, podem ter sua lucratividade afetada. 

Porter (1999) afirma que por imporem um teto aos preços, os serviços 

substitutos limitam o potencial de um setor, a menos que este consiga melhorar a 

qualidade do produto ou de alguma forma (através de marketing) estabelecer uma 

diferenciação do contrario sofrera consequências no lucro e também no crescimento. 

O autor ainda complementa que as ameaças de serviços substitutos são a principal 

variável que define preço no mercado e ativa a concorrência.  

2.2.1.5 Poder de barganha dos fornecedores 

Para Porter (1999), as organizações dependem de extensa diversificação de 

vários grupos de fornecedores para a reposição de insumos, os fornecedores 

poderosos conquistam para si mesmo maior parte da criação de valor, cobrando 

preços elevados, estipulando o limite de qualidade ou os serviços ou transferindo 

custos para os participantes do setor, podendo assim comprimir a lucratividade do 

setor. Se as organizações não conseguirem repassar para os preços seus aumentos 

de custos decorrentes das pressões dos fornecedores.  

Segundo Porter (1999) o poder de negociação dos fornecedores é capaz de 

exercer ameaça ao desempenho das empresas através da elevação dos preços ou 

da redução da qualidade dos bens e serviços, assim, os fornecedores poderosos 

dispõem de condições para espremer a rentabilidade de um setor que não consiga 

compensar os aumentos de custos nos próprios preços. 
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2.3 Analise de segmentos 

Segmentar tem se tornado cada vez mais importante dentro dos dias de hoje, 

principalmente vivendo em mundo globalizado e conectado. Onde os gostos 

pessoais estão se tornando cada vez mais específicos com surgimento de novas 

empresas e oportunidades. 

Na definição de Kotler (2000), Boone & Kurtz (2002), para que esse 

tratamento seja feito de forma eficaz, é necessário observar a mensurabilidade, para 

que seja possível medir o poder de compra e tamanho dos grupos ou segmentos, 

qual lucratividade de cada grupo. 

A análise de segmento pode ser uma forma de a empresa investir em outras 

áreas do mercado, desde que traga lucratividade e os recursos deve valer o 

investimento aplicado, pode ser uma válvula de escape para empresas que estão 

em mercados já saturados. 

A análise de segmentos permite aos gestores uma visão sistêmica, ou seja, 

aquela visão mais ampla de todo mercado e segmentos em que são divididos os 

clientes da empresa. 
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2.3.1 Mercado consumidor 

Segundo Solomon (2011), pode-se compreender necessidade como um 

motivo biológico básico e o desejo como o modo que nos foi ensinado pela 

sociedade para satisfazer essa necessidade, ou seja, a necessidade já existia 

inicialmente, assim, a tarefa dos profissionais do marketing consiste simplesmente 

em recomendar modos de satisfazer as necessidades a partir de sua identificação, o 

marketing não objetiva criar tais necessidades, mas sim criar a consciência de sua 

existência. 

Segundo Kotler, Keller (2006), o estudo do mercado consumidor, objetiva o 

entendimento da percepção do consumidor para que com tais informações os 

profissionais do marketing consigam influenciar as compras. Pois uma pessoa 

motivada está pronta para agir e a influência da percepção que ela tem da situação 

é o ponto inicial. 

Percebe-se a importância do estudo do mercado consumidor para as 

empresas, sempre vai ter alguém que vai consumir determinado produto ou serviço, 

seria basicamente a lei da oferta e da demanda, o estudo do mercado consumidor 

permite aos gestores da empresa entender o comportamento dos seus clientes, 

dessa forma podem ser elaboradas estratégias para alavancar os resultados 

financeiros da empresa. 

Ultimamente o consumidor tem ficado cada vez mais exigente isso se dá 

perante as varias opções do mesmo produto ou serviço, isso torna essa analise um 

diferencial para as empresas que aplicam essa técnica.  

Atualmente a empresa só lida com um tipo de consumidor que são os alunos 

que consomem dentro restaurante universitário e servidores que trabalham dentro 

da faculdade. 

A empresa tem estudado a possibilidade de buscar novos tipos de 

consumidores. 
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2.3.2 Mercado concorrente 

Para Porter (1993), “o conceito mais adequado para competitividade é a 

produtividade, a elevação na participação de mercado depende da capacidade das 

empresas em atingir altos níveis de produtividade e  umenta-la com o tempo”. A 

competitividade é vista e compreendida sobre diversas óticas, podendo ser atribuída 

conforme o panorama macroeconômico, impulsionado por variáveis como taxas de 

câmbio e de juros, déficits e políticas governamentais, baixos dispêndios com força 

de trabalho, recursos naturais e acima de tudo, diferenças de práticas 

administrativas. 

Segundo Kotler (2000), “a faixa de concorrente real e potencial de uma 

empresa é na verdade bem mais ampla, uma empresa está mais propensa a ser 

atingida por novos concorrentes e novas tecnologias do que por concorrentes já 

existentes”. 

Kotler (2000) define os tipos concorrências como: 

 Concorrência monopolista: muitos concorrentes são capazes de 

diferenciar suas ofertas no todo ou em parte (restaurantes, lojas de produtos de 

beleza), os concorrentes enfocam os segmentos do mercado em que podem atender 

as necessidades dos clientes de modo superior e impor um preço premiun.  

 

 Concorrência Pura: muitos concorrentes oferecem o mesmo produto 

e serviço (mercado de ações, mercado de commodites), uma vez que não há uma 

base para diferenciação, os preços dos concorrentes são praticamente os mesmos, 

nenhum concorrente investe em propaganda a não ser que este crie um diferencial 

psicológico (cigarros, cerveja) quando seria mais apropriado descrever o setor como 

uma concorrência monopolista. 

 

 

Conforme foi visto pelos autores acima se percebe que avaliar os 

concorrentes é muito importante para as empresas, se não á uma avalição ou uma 
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observação dos concorrentes a chance da empresa perder sua fatia de mercado 

para o concorrente é muito grande. 

Para Porter (1993), a elevação de mercado está relacionada á altos níveis de 

produtividade, ou seja, quanto mais produtivo for à empresa, quanto mais qualidade 

tiver seus produtos ou serviços, maior será seu reconhecimento perante o mercado. 

Kotler (2000), já define que uma empresa está mais propensa a ser atingida por 

novos concorrentes e novas tecnologias do que por concorrentes já existentes. Isso 

ocorre porque muitas organizações não avaliam seus concorrentes, deste modo 

ficam “acomodadas” com seus produtos e serviços, não veem que seu concorrente 

está com o mesmo produto, porém muito melhor. Empresas que entram 

recentemente em determinado mercado se preocupam em apresentar o melhor para 

seus clientes por isso Kotler define que uma empresa está correndo mais risco com 

novos concorrentes do que com empresas já existentes no mercado. 

A empresa não faz acompanhamento da concorrência, foi aconselhado que 

se monitore e acompanhe. Pois ajuda a entender alguns fatores que acontecem 

dentro do mercado. 

2.3.3 Mercado fornecedor 

Segundo Código de defesa do consumidor (2015), fornecedor é toda pessoa 

física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização 

de produtos ou prestação de serviços. 

Cada restaurante universitário tem sua lista de fornecedor divido por 

categorias de consumo. Por exemplo: 

 Estocáveis 

 Carne 

 Descartáveis 

 Hortifruti 

Geralmente são dois fornecedores para cada categoria 
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3 ANÁLISES ESTRATÉGICAS 

Existem atualmente diversas ferramentas que ajudam á se fazer uma analise 

estratégica precisa e detalhada. Tendo-se essas informações pode-se entender o 

mercado e ter informações preciosas que te ajudam á sair na frente da concorrência. 

Abaixo é apresentado algumas dessas ferramentas estratégicas. 

3.1  Matriz BCG 

A matriz BCG é uma ferramenta que ajuda as empresas á entenderem melhor 

seus produtos, o funcionamento e desempenho de cada um. 

Segundo Daft (2005), a matriz BCG foi criada pelo Boston Consulting Group 

(um grupo de consultoria da cidade de Boston, nos EUA), e organiza os negócios de 

uma organização em forma de matriz, com os vetores participação no mercado e 

taxa de crescimento da empresa, o primeiro define a participação em relação à 

concorrência e o segundo está relacionado com o crescimento da indústria como um 

todo. 

Segundo Porter (1986), as combinações entre alta ou baixa taxa de 

crescimento com alta ou baixa participação no mercado formam quatro quadrantes. 

Porter (1986) ainda complementa que se analisando a matriz BCG, a 

preocupação é manter o portfólio da empresa com o caixa equilibrado, fazendo com 

que as vacas leiteiras garantam o desenvolvimento de outras atividades, estimulem 

o desenvolvimento das estrelas, faça uma análise seletiva dos “em questionamento” 

e abandone os abacaxis que não se tornarem estrelas. 

A figura 2 ajuda o entendimento sobre a matriz BCG, na figura consegue-se 

identificar o que Porter fala sobre os produtos “estrelas”, “vacas leiteira”, “em 

questionamento” e “abacaxis”. 
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Figura 2 - Matriz BCG 

 

Fonte: Boston Consulting Group (1970) 

Consegue-se identificar na imagem que a matriz BCG se divide em dois 

quadrantes principais que são “participação de mercado” e “crescimento de 

mercado”. Os produtos/serviços podem ter alta participação de mercado ou baixa, 

da mesma forma acontece com o crescimento de mercado. 

Estrela 

Segundo Chiavenato (2003) os produtos estrelas são produtos de alta 

participação e alto crescimento, quase sempre apresentam lucros, mas podem ou 

não gerar todo o seu próprio caixa é produtos que garantem o futuro. 

Com a citação do autor identifica-se que os produtos estrelas são aqueles que 

precisam de certo investimento inicial, tem alta participação de mercado e alto 

crescimento, a chance de crescimento desse produto é muito rápida. 

Vaca leitera 

Segundo Chiavenato (2003) as vacas leiteiras são produtos com alta 

participação de mercado e crescimento lento, produzem grandes volumes de caixa, 

acima do reinvestimento necessário para manter a participação, esse excesso não 
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precisa e nem deve ser reinvestido nesses produtos, são produtos que fornecem 

fundos para o crescimento futuro da organização. 

Percebe-se de acordo com Chiavenato que os produtos denominados vaca 

leiteiras são o carro chefe da organização, ou seja, o produto principal, aquele que 

se sustenta sozinho com pouco investimento, seus resultados podem ser aplicados 

em outras partes da empresa. 

Em questionamento 

De acordo com Chiavenato (2003) 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, é produtos que podem ser 

convertidos em estrelas com os fundos adicionais. 

Geralmente são os produtos que mais precisam de investimento, porém á um 

risco conforme foram mencionados por Chiavenato, com a quantia correta de 

investimento esses produtos podem se tornar estrelas do contrario viram abacaxi. 

Abacaxi 

Segundo Chiavenato (2003) são produtos com baixa participação de mercado 

e baixo crescimento, podem apresentar lucro contábil, mas o lucro precisa ser 

reinvestido neles para manter sua participação, nada sobrando em caixa, são 

evidências de fracasso e desnecessários ao portfólio, pois não têm valor, exceto em 

liquidações. Todos os produtos acabam se tornando vacas leiteiras ou vira-latas. 

Percebe-se que os produtos denominados “abacaxis”, são produtos ou 

serviços fracassados, tem baixa participação de mercado e baixo crescimento, ou 

seja, não são produtos que trazem bons faturamentos, 

 

Analise BCG – Aplicado na empresa E. Grunewald 

Para facilitar o entendimento será dado um panorama geral da empresa. A 

empresa E. Grunewald trabalha com prestação de serviço em cozinhas industriais, 
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seu principal público são as faculdades públicas onde se concorre para assumir a 

gestão do RU (restaurante universitário), a faculdade escolhe a empresa que vai 

assumir através de licitação, a empresa se inscreve para participar e pode haver a 

possibilidade de ganhar, ganhando pode gerenciar o RU, de acordo com as regras 

que foram estabelecidas no contrato com a faculdade. 

O principal público da empresa são as faculdades públicas, atualmente a 

empresa trabalha com cinco UTFPR (universidade tecnológica federal do Paraná) e 

uma UFGD (universidade federal grande Dourados). 

O segmento privados relacionado às cozinhas industriais já tentou ser 

explorado anteriormente, porém a tentativa fracassou. Á certa resistência para as 

empresas novas desse ramo, geralmente as empresas privadas optam por 

empresas que já estão á  mais tempo no mercado, ou recorrem ao serviço de 

cartão alimentação para os colaboradores. 

Eles completaram dizendo que o custo para se investir no setor privado é alto 

e seu retorno financeiro não é tão satisfatório comparado com as empresas do órgão 

público, muitas empresas privadas ainda não tem cozinha industrial nesse caso teria 

que ser investido certo recurso na instalação da empresa. A empresa E. grunewald 

tem quatro anos de mercado. 

Ainda pode ocorrer a situação de a empresa ter que assumir a cantina da 

faculdade, geralmente isso é colocado no contrato e a empresa já concorre a 

licitação ciente dessa exigência da faculdade. 

De acordo com os diretores da empresa as cantinas não trazem resultados 

satisfatórios, pois o custo para mantê-las é alto e seu retorno financeiro muitas 

vezes é o suficiente apenas para se mantiver funcionando, em alguns meses é 

preciso tirar recurso do RU para ser aplicado na cantina. 



29 
 

 

 

Figura 3 - Matriz BCG Aplicação na empresa 
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Fonte: Autor do trabalho 

Estrela 

Investir em instalações para cozinha industrial. De acordo com a empresa se 

tivesse capital para ser investido em instalações para a cozinha industrial, isso 

poderia trazer ótimos resultados, pois de acordo com pesquisas realizadas obteve-

se que esse setor tem crescido nos últimos anos nessa área e a participação de 

mercado também é alta. 

Vaca leitera  

São as faculdades públicas, de acordo com os gestores o que mantem a 

empresa funcionando hoje, são as faculdades, as faculdades publicas representam 

grande parte do faturamento da empresa. 

Em questionamento 

O mercado em questionamento aqui é o setor privado de cozinhas industriais, 

a empresa não obteve bons resultados quando tentou explorar esse segmento no 

passado, porém o crescimento de mercado nos últimos anos tem sido excelente, a 
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empresa informou que com mais recurso financeiro esse segmento pode trazer 

ótimos frutos. 

Abacaxi 

Os produtos abacaxi da empresa são as cantinas, pois como foi dito 

anteriormente elas não trazem tanto recurso financeiro assim e seu custo muitas 

vezes é elevado. 

 

3.2 Matriz SWOT 

De acordo com Barney (2001), a matriz swot avalia a capacidade da empresa 

em como competir e ganhar vantagem competitiva, compreendendo a análise dos 

ambientes externos (fora da organização) e internos (dentro da organização). Ainda 

segundo o autor, esta análise determina apenas as questões a serem formadas 

sobre as estratégias, porém não as responde. A matriz se divide em duas partes: 

Oportunidades e Ameaças – Análise do ambiente externo; 

Forças e Fraquezas – Análise do ambiente interno; 

Conforme a figura 4 se observa que alguns pontos atrapalham a empresa e 

outros ajudam no crescimento. 
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Figura 4 - Matriz SWOT 

 

Fonte: Albert Humphrey (1960) 

Na figura 4 é visto o que foi abordado por Barney, às forças e fraquezas estão 

dentro da empresa, às oportunidades e ameaças estão fora. 

Oportunidades e Ameaças 

De acordo com Kotler (2000), as oportunidades podem ser classificadas com 

a atratividade e probabilidade de sucesso, a probabilidade de sucesso depende da 

força do seu negócio, das experiências básicas para ser bem sucedida no mercado 

alvo e finalmente de suas competências para superar os concorrentes, ou seja, são 

as chances que a organização possui para praticar sua posição competitiva e 

desempenho. 

Kotler (2000) define as ameaças como os fatores que influenciam diretamente 

com o plano de negócio da empresa, ou seja, é onde deve ser mantido o foco de 

atenção para não ocasionar em uma dificuldade de aumentar a sua participação de 

mercado. As principais ameaças são as mudanças da legislação, as novas 
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estratégias de seus concorrentes, mudanças demográficas e as barreiras para 

conquistar novos clientes. 

Forças e Fraquezas 

Segundo Kotler (2000), é importante analisar as competências internas para 

que as oportunidades sejam bem aproveitadas, de nada adianta a organização 

descobrir uma boa oportunidade com uma ameaça relativamente baixa, se não 

estiver preparada internamente, é preciso avaliar as competências de marketing, 

financeiras, produção e organizacional. 

De acordo com Barney (2001), as forças são recursos e capacidades já 

existentes na organização que a possibilitam assumir determinadas atividades, 

gerando valores econômicos e em alguns casos, gerando vantagem competitiva, as 

fraquezas, são recursos e capacidades que impedem a organização de assumir 

determinada atividade, caso sejam utilizadas na estratégia adotada. 

Percebem-se com os dois autores a importância de explorar os ambientes 

internos da organização, dessa força as fraquezas podem ser melhoradas, e as 

forças um diferencial da empresa perante os concorrentes. 

 

Analise SWOT – Aplicado na empresa E. Grunewald 

A ferramenta foi aplicada na empresa E. grunewald, onde está sendo feito o 

trabalho de estágio, com isso chegou-se ás  seguintes informações: 
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Figura 5 - Matriz SWOT Aplicado na empresa 

 

Fonte: Autor do Trabalho 

A empresa hoje atua somente com o governo, não tem clientes do segmento 

privado, grande parte dos seus clientes são universidades federais. De acordo com 

a empresa essa decisão foi tomada com base no dinheiro que é movimentado pelo 

governo. Hoje a empresa trabalha apenas com prestação de serviço. A empresa 

alega que por mais que a receita vinda do governo é boa, para que o dinheiro entre 

em caixa se passa por muitos processos burocráticos. 

Após a aplicação da matriz swot identificou-se a fraqueza de desorganização 

nos documentos da empresa, isso pode acabar gerando graves problemas com 

relação ás certidões, a organização só consegue concorrer nas licitações se tiver as 

certidões em dia, para que isso aconteça precisa ser apresentada uma série de 

documentos. Para resolver esse problema é sugerido que a empresa centralize a 

organização dos documentos na matriz em Apucarana, dessa forma periodicamente 

a empresa pode fazer uma verificação no arquivo e analisar se está faltando algum 

documento, sendo assim os documentos ficaram sempre em dia. 
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3.3 Matriz ANSOFF 

Segundo Dias (2004), a matriz de Ansoff, também conhecida como matriz 

produto/mercado é um modelo utilizado para determinar oportunidades de 

crescimento de uma determinada empresa. 

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, 

nesse mesmo tempo surgiu a ideia do “planejamento estratégico”, no início consistia 

apenas em uma análise racional das oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos 

da empresa (Swot), a partir de essa análise elaborar uma “estratégia”. 

Segundo Dias (2004) a matriz tem duas dimensões produtos e mercados, 

sobre essas dimensões surgem quatro estratégias: 

Penetração de mercado 

Refere-se a investimentos em produtos existentes no mercado em que a 

empresa atua. 

Desenvolvimento de mercado 

Refere-se á distribuição dos 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 mercados em que a empresa 

não atua. 

A figura 6 demostra a ideia da matriz ansoff. 
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Figura 6 - Matriz Ansoff 

 

Fonte: Igor Ansoff (1957) 

A matriz Ansoff conforme se observou é responsável por relacionar o produto 

da empresa com o mercado em que ela atua, a partir dai pode-se desenvolver novos 

produtos ou explorar novos segmentos. 

 

Analise Ansoff – Aplicada na empresa E. Grunewald 

Em novas conversas com os diretores da empresa E. Grunewald foi feito a 

aplicação da matriz de Ansoff e chegou-se aos seguintes resultados. Presentes na 

figura 7. 
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Figura 7 - Matriz Ansoff Aplicada na empresa 
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Fonte: Autor do Trabalho 
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4 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 

As oportunidades dentro do mercado alimentício são diversas, pois se trata de 

um mercado que movimenta bilhões durante o ano. 

Segundo a diretora da empresa Simeia Grunewald, uma das oportunidades 

seria a criação de um produto dentro do mercado de alimentação, pois atualmente a 

empresa é totalmente dependente da prestação de serviço. 

De acordo com a mesma a exploração no mercado privado também pode 

gerar uma oportunidade, pois em momentos de férias das faculdades o faturamento 

dos contratos com empresas privadas poderiam balancear o financeiro da empresa. 

A empresa está atualmente estudando a possibilidade de implantar seu 

primeiro produto que pode ser marmitas congeladas, atualmente o projeto está em 

faze de planejamento e analise de viabilidade, pois o objetivo é produzir na matriz e 

distribuir para os restaurantes. Se o projeto for viável, a empresa pretende colocar 

em pratica até o final de 2020. 
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5 ORGANIZAÇÃO 

 

A empresa E. Grunewald foi fundada em 2012 com objetivo de fornecer 

refeição coletiva dentro das faculdades públicas e empresas. Com o tempo o foco da 

organização se voltou totalmente para as faculdades, isso ocorreu porque o 

faturamento vindo das universidades era muito superior comparado com o de 

empresas privadas com número de funcionários menores que o número de alunos, 

por isso o foco se voltou 100% para as faculdades públicas. 

Hoje a empresa concorre através de licitações e fechamento de contratos, 

após a parceria fechada acontece o processo de implantação de infraestrutura se 

necessário e processos de trabalho. 

Para Cury (2000), a organização é um sistema planejado de esforço 

cooperativo no qual cada participante tem um papel definido a desempenhar e 

deveres e tarefas a executar.  

Partindo da definição de Cury é entendido que a organização é formada por 

todos os colaboradores e departamentos de uma determinada empresa. Em 

conjunto se tornam uma organização. 
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5.1 Históricos da organização 

Os diretores e fundadores da empresa E. Grunewlad, o Sr, Ewerton 

Grunewald e a Sra. Simeia Martins Oliveira Grunewald descrevem que a empresa foi 

fundada no ano de 2012, com a missão de trazer melhor custo beneficio, qualidade 

e segurança para os seus clientes, os alunos das faculdades, o objetivo é trazer uma 

excelente refeição com os custos baixos comparados com os de outras empresas. 

Atualmente a empresa E. Grunewald atua no mercado de refeição coletiva, 

seus principais segmentos são de empresas privadas e empresas públicas 

(faculdades). 

De acordo com os fundadores da organização E. Grunewald surgiu de um 

sonho que até dado momentos era intangível. 

No ano de 2012 os diretores da empresa conseguiram recurso financeiro para 

tirar o projeto do papel e começar a construir a empresa de acordo com o modelo de 

negócio criado. 

Os empresários tiveram quatro empreendimentos antes de fundarem a E. 

Grunewald, ambos não tiveram sucesso. 

Hoje a empresa conta com uma equipe de 200 colaboradores divididos em 

diversos estados. 

Em entrevista realizada com a Sra. Simeia a mesma descreveu: 

“Sempre fui apaixonada pela nutrição em cozinhas industriais, nunca gostei 

muito da parte clinica, me apegava mais com o operacional, durante o curso com 

certeza foi a área que mais me pegou”. 
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5.2 Estruturas organizacionais 

Organograma. 

Segundo Chiavenato (2001), organograma é o gráfico que representa 

estrutura formal da empresa. 

Mintzberg (1995) complementa, apesar de não revelar os relacionamentos 

informais, traduz de forma inequívoca a divisão do trabalho e as posições existentes 

nas organizações, seu agrupamento em unidades e a autoridade formal. 

 

Figura 8 - Organograma da Empresa 

 

Fonte: Autor do trabalho  
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5.3 Unidades organizacionais 

Foi estudado as unidades organizacionais da empresa E. Grunewald o estudo 

foi baseado nos resultados que foram obtidos de conversas com os proprietários da 

empresa.  

Compras 

A pessoa responsável por esse departamento dentro da empresa fica na 

responsabilidade de efetuar toda a compra da matéria prima para que as unidades 

(produção) possam elaborar a alimentação de acordo com o cardápio. 

A matéria prima pode ser comprada de duas formas, através de um 

fornecedor local de acordo com cada cidade ou pode-se compra pelo centro de 

distribuição localizado em Apucarana, comprando pelo centro de distribuição o 

motorista da empresa ficara responsável da entrega dessa mercadoria, de acordo 

com o planejamento do setor de compras, 

Financeiro 

O departamento financeiro fica responsável pela elaboração e analise das 

contas a pagar e contas a receber 

O departamento também faz os lançamentos das contas a prazo no sistema 

da empresa. É feito diariamente o preenchimento das planilhas de controle de 

acordo com as informações da unidade 

Departamento Pessoal 

O departamento pessoal faz a conferencia dos documentos de admissão dos 

colaboradores novos, separação dos documentos de colaboradores que entraram na 

justiça, gera boleto de vale transporte, vale alimentação e vale refeição. 

O departamento pessoal fica responsável em tirar as duvidas das unidades á 

tudo que se relaciona aos colaboradores. 
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Produção 

Responsável pela conferencia da M.P que chegou na unidade, manuseio e 

elaboração das refeições de almoço e janta para os clientes da universidade.  

Supervisora de Produção 

Fica em sua responsabilidade supervisionar se as produções das unidades 

estão saindo como planejado, faz a elaboração dos cardápios e lançamentos dos 

mesmos no sistema da empresa. Gera os pedidos das unidades para que o 

departamento de compras possa efetuar os pedidos.  

 

5.4 Layout 

Segundo Jones e George (2008), layout é a técnica de administração de 

operações cujo objetivo é criar a interface homem-máquina para aumentar a 

eficiência do sistema de produção. 

Paranhos (2007) complementa dizendo que o arranjo físico (layout) é muito 

importante para a produtividade, pois o fluxo dos processos pode ser otimizado ou 

prejudicado em função da distribuição física dos equipamentos. 

Foi estudado o layout da empresa E. Grunewald e chegou-se a seguinte 

distribuição. Conforme figura 9, o layout diz respeito ao escritório da empresa 

localizado em Apucarana onde é feito toda parte estratégica e administrativa. 
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Figura 9 - Layout 
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Fonte: Autor do trabalho  
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5.5 Processos operacionais 

As empresas muitas vezes funcionam como um sistema e os processos 

organizacionais fazem parte desse sistema que se bem agrupados podem trazer 

resultados positivos. 

Araújo (2001) afirma que o fluxograma é a técnica mais conhecida e utilizada 

no estudo de processos administrativos. 

D’Asenção (2001) complementa dizendo que, fluxograma é uma técnica de 

representação gráfica que se utiliza de símbolos previamente convencionados, 

permitindo a descrição clara e precisa do fluxo, ou sequência, de um processo, bem 

como sua análise e redesenho. 

Essa ferramenta descrita pelos autores acima foi aplicada na empresa E. 

Grunewald, em cada departamento da empresa conforme o organograma. Depois 

de aplicada chegou-se ou seguinte fluxo. 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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Quadro 1 - Fluxograma Vertical – Compras 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A profissional que responde por esse departamento segue a rotina de 

trabalho descrita no fluxograma. Assim que chega ao escritório analisa os pedidos 

que foram feitos pelas unidades, cada dia ela faz compra de uma categoria, por 

exemplo, na segunda-feira faz compras de Estocáveis.  

Logo após verificar os pedidos feitos pelas unidades, é feito uma análise para 

verificar se o pedido está dentro média consumida em cada cidade, se não estiver à 

nutricionista local é questionada sobre o aumento ou redução no pedido, se o pedido 

estiver dentro médio é emitida uma cotação e enviado aos fornecedores. 

Os fornecedores tem um prazo para enviar uma resposta dessa cotação, 

assim que chega o retorno é feito uma análise de preços. 
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Após decidir em qual fornecedor comprar é emitido pelo sistema uma ordem 

de compra, essa ordem de compra descreve todos os produtos que serão 

comprados à ordem de compra é enviada para o fornecedor. 

O fornecedor novamente tem outro prazo para analisar a ordem de compra e 

dar um “OK” para o compra. 

O próximo passo é pegar os dados bancários para efetuar o pagamento, 

depois de informado é passado para o departamento financeiro. 

Após o pedido efetuado com sucesso, é feito um acompanhamento desse 

pedido até sua chegada à unidade. 

O compra posiciona a nutricionista local da prévia para o recebimento dessa 

mercadoria, ambas fazem o acompanhamento com o fornecedor.  
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Quadro 2 - Fluxograma Vertical – Departamento  Pessoal 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A profissional desse departamento falou de sua rotina, então foi traçado o 

fluxograma descrito acima, de acordo com ela as nutricionistas das unidades tem 

muita dificuldade em toda a parte trabalhista e um pouco de falta de liderança.  

Logo pela manhã é feito a leitura de e-mails que chegam das unidades, é feito 

esclarecimento dessas dúvidas, muitas vezes é preciso buscar a informação com a 

diretoria da empresa ou ligar para o escritório de contabilidade para conseguir 

responder as nutricionistas. 

Após a leitura dos e-mails é feito conferencia na relação dos funcionários que 

estão pendentes de documentação para registro na empresa, se o funcionário tiver á 

muito tempo devendo essa documentação à nutricionista da unidade e questionada, 

tendo uma resposta ela atualiza os relatórios de documentações faltantes. 
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Assim que chaga documentação de colaboradores pelo motorista da matriz 

ou pelos correios ela faz uma verificação de chegou tudo correto. 

Se faltar algum documento é enviado um e-mail questionando o porquê dessa 

documentação não ter vindo corretamente. Depois é uma separação dos 

documentos por ordem de colaboradores em ordem alfabética, depois de feito a 

separação os documentos são arquivados em uma gaveta de arquivos, ordem 

alfabética. 

Foi informado que a empresa tem uma grande quantidade de processos 

trabalhistas, para isso foi contratado os honorários de uma advogada. 

Após os documentos devidamente arquivados, é feito uma leitura de e-mails 

focando nos e-mails da advogada com dúvidas ou solicitações de documentos para 

fazer a defesa da empresa. 

Se a advoga solicitou documentos é feito a separação dos mesmos, após a 

separação digitaliza-se e envia por e-mails. Depois de enviado aguarda uma posição 

da advogada.  
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Quadro 3 - Fluxograma Vertical – Diretoria 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A empresa E. Grunewald trabalha atualmente com dois diretores, uma focada 

na parte de planejamento e operacional e o outro focado em comercial. 

Em conversas com os diretores foi dito pouco sobre seus desempenhos na 

empresa. 

Eles basicamente disseram que ficam responsáveis pela parte de 

planejamento das metas da empresa, planejar os custos operacionais e custos na 

abertura de novos clientes. 

A diretora operacional fica na responsabilidade de analisar os cardápios que 

foram feitos pela supervisora e identificar se está dentro do custo da empresa. 

A analise das demissões é feito pela diretoria, ou seja, quem demite os 

colaboradores de alguma unidade são as nutricionistas locais, porém a só verifica a 

causa daquela demissão. 
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O diretor comercial verifica possíveis licitações e se a empresa tem condição 

ou não de participar. 

Se a empresa concorre e ganha começa um processo de abertura de novo 

cliente. 

Quadro 4 - Fluxograma Vertical – Financeiro 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

Receber o movimento de caixa das unidades paralelo a isso receber também 

os comprovantes de pagamentos do caixa, as nutricionistas tem que enviar até as 

09:00 horas da manhã, assim que receber as movimentações de caixa é preenchida 

uma planilha que chamam de controle diário, após essa planilha ser preenchida é 

feito a conferência com  comprovantes enviados com os pagamentos informados. 
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Após termino da conferência é analisado as refeições diárias e conciliado com 

o sistema da faculdade. 

Depois de conferido, analisada é feito uma segunda leitura de e-mails, dessa 

vez focada em envio de boletos e contas a prazo que precisam ser pagas pelo 

centro de distribuição. 

Quadro 5 - Fluxograma Vertical – Produção 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A produção são as unidades locais localizadas em suas determinadas 

cidades, assim que a empresa ganha uma licitação é contratado uma equipe e 

implantado um sistema operacional. 

Produção fica responsável pela elaboração dos pedidos, os recebimentos da 

matéria prima e conferência da mesma, depois de conferido são armazenados no 

estoque. 
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A parte de manusear a matéria prima e transformar no produto final no caso 

as refeições de almoço e janta fica sobre responsabilidade da equipe, a nutricionista 

deve supervisionar e orientar sua equipe. 

Todos os dias são dados um feedback para a diretoria de como foram às 

coisas na unidade, todos os problemas são informados para os diretores. 

Todos os dias é feito uma conferência do que será usado no dia seguinte, 

depois de conferido acontece à separação dos produtos que serão utilizados. 

Quadro 6 - Fluxograma Vertical – Supervisora 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A supervisora da empresa não pertence ao C.D ela era uma nutricionista local 

da unidade de Pato Branco – PR, a diretoria da empresa decidiu colocar essa 
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nutricionista como supervisora de toda a produção da empresa, ou seja, agora ela 

fica responsável de analisar toda produção de todas as unidades. 

A elaboração de todos os cardápios das unidades é feito por ela, depois de 

concluído é enviado para a diretora operacional analisar e aprovar. 

Assim que diretora aprova é colocado no sistema para o compras ter essa 

informação. 

A supervisora também analisa os estoques das unidades e verifica se está 

dentro do custo da empresa. Ela responde todas as dúvidas das nutricionistas locais 

relacionadas à produção, caso seja necessário também faz mudanças no cardápio. 

Caso a empresa participe de novas licitações e ganhe a supervisora participa 

das reuniões e da inauguração das unidades. 

Todas as reuniões que a empresa tem com a direção da faculdade a 

supervisora quem participa a não ser que faculdade faça questão da presença dos 

diretores da empresa. 

As nutricionistas todo mês tem uma meta de produção, quem analisa se as 

metas foram batidas é a supervisora. 
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6 OBSERVAÇÃO DA REALIDADE ORGANIZACIONAL 

 

Foi aplicado na empresa um diagnóstico empresarial para verificar como a 

organização está se saindo em diversos departamentos, o objetivo é aplicar a 

ferramenta depois de aplicada vai ser analisado pontos de melhoria. Para cada 

departamento será aplicado onze perguntas, com escala de 0 á 10. Sendo 110 

100% de conformidade no departamento estudado. 

Depois da analise serão dadas duas sugestões para cada departamento 

fazendo com que os diretores possam identificar oportunidade de melhoria. Chegou-

se ao seguinte gráfico radar. 

 

Gráfico 1 - Análise Geral 
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Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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Através do gráfico consegue-se observar que em alguns departamentos a 

empresa está se saindo bem, porém outros precisam de melhoria o mais rápido 

possível como exemplo o departamento de marketing digital. Com base no gráfico o 

responsável pelo estágio sugeriu duas melhorias para cada departamento inclusive 

os que apresentam uma nota mais elevada com relação aos outros. 

 

Quadro 7 - Análise geral 

Áreas 1ª Avaliação

Gestão 33

Inovação 18

Marketing 24

Marketing Digital 3

Meio Ambiente 15

Produção 40

Qualidade 30

E. GRUNEWALD ALIMENTAÇÃO E 

NUTRIÇÃO EIRELI - ME

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A seguir será mostrado gráficos de todas as áreas do diagnostico 

empresarial, dessa forma entende-se o que a empresa precisa melhorar e quais 

ações devem ser tomadas para o melhor desenvolvimento. 

7.1 Gestão 

Gráfico 2 - Gestão 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A partir do gráfico apresentado acima consegue-se observar onde alguns 

pontos devem ser melhorados na área de gestão, os indicadores e metas da 

empresa está elevado, porém as outra características devem ser melhor 

desenvolvida 
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Quadro 8 - Gestão 

Total Máximo Avaliação 1

110 33
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 Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A tabela mostra detalhadamente as notas que a empresa tirou em cada 

característica do departamento de gestão, sendo a mínima 0 e a máxima 6. 

7.2 Inovação de produto 

Gráfico 3 - Inovação de Produto 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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A empresa considera a inovação importante porém através do gráfico 

observa-se que não são realizadas ações de inovação, e quando praticado não 

realizado de forma periódica. Dentro da inovação pode-se explorar algumas 

características que encontram-se zerado no gráfico, buscando melhorar o cenário 

atual da empresa. 

 

Quadro 9- Inovação de Produtos 
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Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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7.3 Marketing 

Gráfico 4 - Marketing 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

O gráfico apresenta que a empresa desenvolve alguns pontos de marketing, 

porém alguns devem ser melhorados para que se tenha um melhor aproveitamento 

dos resultados obtidos, a empresa conhece o perfil de seus clientes porém não faz 

um trabalho em cima dessa informação. 

Quadro 10 - Marketing 
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Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A empresa elabora bem suas estratégias de preços e conhecimento do perfil 

de seus clientes, os meios de divulgação é algo que em conversa com os 

empresários ele pensam em melhorar com o tempo, más de acordo com um dos 

sócios não é objetivo deles hoje. 

 

7.4 Marketing digital / virtual 

Gráfico 5 - Marketing Digital 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A empresa E. Grunewald não usa as ferramentas de marketing digital, esse é 

um departamento pouco explorado pela empresa. 

No gráfico nota-se que há muito para ser desenvolvido dentro desse 

departamento, a empresa tem um site, porém o mesmo não é atualizado 

constantemente com novas fotos e informações sobre a empresa. 
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Quadro 11 - Marketing Digital 

Total Máximo Avaliação 1

110 3
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Fonte: Autor do trabalho (2019) 

Em conversas com sócios da empresa eles colocaram que a empresa poderia 

desenvolver melhor suas ferramentas de marketing digital, porém não tem pessoas 

para fazer tal função, a maioria das ferramentas não é utilizada pela empresa. 

7.5 Meio ambiente  

Gráfico 6 - Meio Ambiente 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

0

1

2

3

4

5

6
Licença Ambiental

Cadastro Técnico Federal -
IBAMA

Política Ambiental

PGRS - Plano de
Gerenciamento de…

Armazenamento Temporário
dos Resíduos (Baias)

Destinação de Resíduos
Gerados

Reciclagem de Resíduos

Efluentes Líquidos

Captação de Água da Chuva

Eficiência Energética
(energia)

Indicadores de Desempenho

Meio Ambiente 



62 
 

 

 

A empresa informou que quem fica responsável questão de meio ambiente é 

a faculdade, a empresa só faz a separação dos resíduos gerados pelo restaurante, 

diariamente um colaborador da faculdade vai fazer o recolhimento dos resíduos e  a 

destinação correta. 

Quadro 12 - Meio Ambiente 

Total Máximo Avaliação 1
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 Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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7.6 Produção 

Gráfico 7 - Produção 

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A produção da empresa conta com bons equipamentos, o espaço físico 

depende de universidade para universidade. Algumas têm um ótimo espaço físico 

outras faculdades a empresa enfrenta alguns problemas, de acordo com os sócios 

da empresa não vale a pena investir na parte física por conta da burocracia que 

encontram. 

Durante a avaliação o único departamento que atingiu em umas das 

perguntas seu peso máximo foi a produção, que teve dez em seu gerenciamento, 

porém outros aspectos podem ser melhorados. 
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Quadro 13 - Produção 

Total Máximo Avaliação 1

110 40

Avaliação 1

3

0

6

0

0

10

3

6

3

3

6

Capacidade de Produção

Equipamentos / Tecnologia / Maquinário

Instalações Elétricas
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Gerenciamento da Produção

Habilidade / Polivalência 

PRODUÇÃO

Áreas

Controle de Produção / Planejamento

Cronometragem

Metas de Produção

 

 Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A gerente de cada unidade tem sua meta para bater, porém, isso não se 

estende para toda produção é feito alguns controles para elaboração do 

planejamento. 

7.7 Qualidade 

Gráfico 8 - Qualidade 
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Fonte: Autor do trabalho (2019) 

A analise de qualidade é feito seguindo alguns critérios estabelecidos pela 

empresa para melhor atender os clientes. Como caixa de sugestões para os alunos 

e professores, grau de satisfação com a refeição servida e sugestões para se 

colocar nos próximos cardápios desde que esteja de acordo com o edital da 

faculdade. 

Analisando o gráfico radar observa-se que falta desenvolver alguns processos 

para se ter uma melhor qualidade. Como por exemplo, a seleção de colaboradores, 

bem estar e satisfação dos colaboradores entre outras características que podem 

ser desenvolvidas.  

Quadro 14 - Qualidade 

Total Máximo Avaliação 1

110 30

Avaliação 1

3

0

3

3

6

0

3

3

3

6

0

QUALIDADE

Certificações

Fornecedores da Empresa

Processos

Controle dos Processos
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Reclamações de Clientes

Desempenho dos Produtos/Serviços/Processos

 

 Fonte: Autor do trabalho (2019)  
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8 PLANO DE AÇÃO 

O plano de ação foi desenvolvido para ajudar a empresa em alguns pontos 

que podem ser melhorados de acordo com a necessidade de cada departamento. 

A seguir são mostrados os planos de ações divididos pelas áreas do 

diagnostico. 

Até o momento nenhuma das ações sugeridas foi implantada, as sugestões 

estão em fase de avaliação e a empresa está analisando como implantar as ações. 

O plano de ação será divido por departamento assim como foi feito no 

diagnostico empresarial, dessa forma pode-se visualizar aspectos como a atual 

situação do departamento, o que fazer (ação sugerida), como desenvolver a 

atividade, foi estipulado um prazo podendo ser ajustado conforme á necessidade da 

organização. È descrito também quem fara a atividade, onde será realizado e o 

quanto de recurso financeiro vai ser gasto para implantação. 
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8.1 Gestão 

Tabela 1 - Plano de Ação – Gestão 

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer? Atividades
Até quando 

fazer?
Quem fará? Onde fazer?

Quanto que vai 

custar

Gestão Visão da Empresa

A visão está definida 

informalmente, sendo de 

conhecimento apenas dos 

dirigentes.

Divulgar e formalizar a 

visão da empresa para 

todos os membros da 

organização

Reunião com os gestores, sócios e diretores 

da empresa, depois formalização e 

comunicado para toda equipe

20/12/2018
Gestores e 

Diretores
Na matriz -

Gestão Missão da Empresa

A missão está definida 

informalmente, sendo do 

conhecimento apenas dos 

dirigentes.

Divulgar e formalizar a 

missão da empresa para 

todos os membros da 

organização

Reunião com os gestores, sócios e diretores 

da empresa, depois formalização e 

comunicado para toda equipe

20/12/2018
Gestores e 

Diretores
Na matriz -

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

8.2 Inovação de produto 
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Tabela 2 - Plano de ação - Inovação de produto 

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer? Atividades
Até quando 

fazer?
Quem fará? Onde fazer?

Quanto que vai 

custar

Inovação de 

Produto
Estímulos á inovação

Não há esta política de incentivo 

à inovação.

Incentivar a inovação na 

equipe

Cada gerente de unidade, aplicar um 

questionário pedindo sugestões de inovar 

na pratica do trabalho de cada um
15/02/2019

Gerentes das 

Unidades e 

Funcionários

Na unidade 

local de cada 

cidade -
Inovação de 

Produto

Sugestões dos 

funcionários
Há uma coleta informal.

Formalizar coleta das 

informações

Formalizar as coletas de informações 

obtidas dos colaboradores, com objetivo de 

melhorar o trabalho individual e em equipe

15/02/2019

Gerentes das 

Unidades e 

Funcionários

Na unidade 

local de cada 

cidade -
 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

8.3 Marketing 

Tabela 3 - Plano de ação – Marketing 

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer? Atividades
Até quando 

fazer?
Quem fará? Onde fazer?

Quanto que vai 

custar

Marketing
Gestão de relacionamento 

com clientes

Tem contato esporadica mente 

com os clientes

diretamente pela empresa.

Melhorar 

relacionamento com 

cliente

Todos os meses a empresa vai se relacionar 

com seus clientes e verificar os pontos como 

por exemplo (qualidade, tempo, custo, 

atendimento, etc)

15/01/2019
Diretor 

Comercial
Na matriz -

Marketing

Qualidade, prazo de 

entrega, preço, 

especificações técnicas, 

facilidade de comunicação

Possui processo informal de 

comunicação com fornecedores.

Melhorar 

relacionamento com 

fornecedor

Buscar parceria por contrato, pelo menos 

dois fornecedores por categoria, avaliar 

qualidade do produto e serviço prestado

15/01/2019
Diretor 

Comercial
Na matriz -

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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8.4 Marketing digital / virtual 

Tabela 4 - Plano de ação - Marketing Digital 

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer? Atividades
Até quando 

fazer?
Quem fará? Onde fazer?

Quanto que vai 

custar

Marketing 

Digital
Redes Sociais e Fanpage Não está nas redes sociais

Implantação de redes 

sociais e criação de 

mídias

Desenvolver pelo menos três mídias sociais,

atualizar com informação e fotos de forma

que o apresente o trabalho prestado.

15/04/2019
Diretor 

Comercial 
Na matriz R$ 180,00

Marketing 

Digital

Planejamento de 

Marketing Digital
Não possui planejamento

Planejar o marketing 

digital

Desenvolver o planejamento do marketing 

digital da empresa, com base na elaboração 

de mídias sociais, estratégias de divulgação 

e levantamento dos resultados 

apresentados

01/04/2019
Diretor 

Comercial 
Na matriz -

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

8.5 Meio ambiente 
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Tabela 5 - Plano de ação - Meio Ambiente 

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer? Atividades
Até quando 

fazer?
Quem fará? Onde fazer?

Quanto que vai 

custar

Meio 

Ambiente
Reciclagem dos Resíduos

Não há coleta seletiva na 

empresa

Fazer a reciclagem dos 

resíduos

Fechar parcerias com uma empresa que fará 

a reciclagem dos resíduos do restaurante das 

universidades

05/05/2019
Gestor 

Ambiental

Unidades 

Locais -
Meio 

Ambiente

Indicadores de 

Desempenho

Não possui sistema de controle e 

indicadores de desempenho

Levantar indicadores de 

desempenho ambiental

Fazer periodicamente auditoria ambiental,

com objetivo de verificar as conformidades 

e as não conformidades nas unidades

05/05/2019
Gestor 

Ambiental

Unidades 

Locais -  

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

8.6 Produção 

Tabela 6 - Plano de ação – Produção 

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer? Atividades
Até quando 

fazer?
Quem fará? Onde fazer?

Quanto que vai 

custar

PRODUÇÃO Metas de Produção

Possui metas de produção 

formalizadas somente na 

esfera gerencial.

Metas de produção em 

esfera global

Elaborar metas de produção não somente 

para as gerentes más também os outros 

colaboradores da empresa de modo a 

melhorar os trabalhos elaborados

30/02/2019

Diretora de 

produção e 

Gerentes das 

unidades

Matriz e 

Unidades 

locais

 R$     1.035,00 

PRODUÇÃO Cronometragem
Não utiliza a técnica da 

cronometragem nos processos.

Começar á 

cronometrar o tempo 

gasto em cada 

processo de produção

Implantar o sistema de cronometragem 

dentro das unidades e analisar se o 

tempo gasto condiz com o necessário

30/06/2019

Gestores / 

Diretores e 

Gerentes 

Locais

Matriz e 

Unidades 

locais -
 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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8.7 Qualidade 

Tabela 7 - Plano de ação – Qualidade 

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer? Atividades
Até quando 

fazer?
Quem fará? Onde fazer?

Quanto que vai 

custar

QUALIDADE Satisfação dos clientes

A satisfação dos clientes é

avaliada eventualmente

e de forma intuitiva.

Levantar

Satisfação dos

clientes

Levantar o grau de satisfação dos clientes, 

com base nisso elaborar estratégias para

melhorar a visibilidade da empresa.

15/03/2019
Gestores e 

Compras
Matriz -

QUALIDADE Fornecedores da empresa

Os fornecedores são 

selecionados com critérios 

definidos, mas seu desempenho 

não é avaliado

Avaliar o desempenho 

dos fornecedores

Com base no prod. e no serviço prestado 

pelos fonec. analisar se condiz com os 

valores da empresa e como pode ser 

melhorado, todo mês fazer avaliação dos 

produtos/serviços prestados pelos 

fonecedores

15/03/2019
Gestores e 

Compras
Matriz -

 

Fonte: Autor do trabalho (2019)
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9 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Tabela 8 - Cronograma das ações 

Áreas Tópico Ação Previsão de 
entrega 

Gestão Visão da empresa Desenvolver a visão da empresa 20/dez/2018 

Gestão Missão da empresa Desenvolver a missão da empresa 20/dez/2018 

Inov. De 
produtos 

Estímulos á inovação Incentivar a inovação na equipe 15/fev/2019 

Inov. De 
produtos 

Sugestões dos 
funcionários 

Formalizar coleta das informações 15/fev/2019 

Marketing Gestão de 
relacionamento com 
clientes 

Melhorar relacionamento com cliente 15/jan/2019 

Marketing (qualidade, prazo de 
entrega, preço, 
especificações 
técnicas, facilidade 
de comunicação) 

Melhorar relacionamento com fornecedor 15/jan/2019 

Marketing/
Digital 

Redes Sociais e 
Fanpage 

Implantação de redes sociais e criação 
de mídias 

01/abr/2019 

Marketing/
Digital 

Planejamento de 
Marketing Digital / 
Virtual 

Desenvolver o planejamento do 
marketing digital da empresa, com base 
na elaboração de mídias sociais, 
estratégias de divulgação e levantamento 
dos resultados apresentados 

01/abr/2019 

Meio 
Ambiente 

Reciclagem de 
Resíduos 

Fazer a reciclagem dos resíduos 05/mai/2019 

Meio 
Ambiente 

Indicadores de 
Desempenho 

Levantar indicadores de desemprenho 
ambiental 

05/mai/2019 

Produção Metas de Produção Metas de produção em esfera global 30/fev/2019 

Produção Implantar 
cronometragem 

Implantar sistema de cronometragem 30/jun/2019 

Qualidade Satisfação dos 
Clientes 

Levantar Satisfação dos clientes 15/mar/2019 

Qualidade Fornecedores da 
Empresa 

Avaliar desempenho dos fornecedores 15/mar/2019 

 
Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

 



73 
 

 

 

10 VIABILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 

 

10.1 Investimento 

Existem diversas formas e práticas diferentes de investimento, algumas 

requerem certo custo inicial, outras podem ser praticadas de forma que busca 

minimizar esse valor financeiro investido logo de cara. 

Quando um empresário ouve falar sobre investimento a primeira coisa que 

passa em sua cabeça é “Não quero gastar, quanto custa?”. Essa maneira de pensar 

pode-se fazer com que se percam muitas oportunidades de melhoria e potencial 

competitivo. 

 Para Securato (2007) a ideia dizendo que as decisões financeiras em 

condições de risco mostram se a gestão financeira da empresa foi um sucesso ou 

um insucesso, a análise de investimento é fundamental na alocação eficaz de 

recursos escassos no ambiente organizacional. 

Para Soares (2006), a avaliação de um investimento estabelece parâmetros 

de viabilidade, com o objetivo de proporcionar o retorno adequado aos proprietários 

desse capital, permitindo avaliar alternativas. 

O autor complementa dizendo que para obter sucesso na sua opção é 

necessário mensurar os resultados dos reflexos financeiros. 

Foi feito um diagnostico empresarial na empresa E. Grunewald no final de 

2018, neste diagnostico levantou-se os pontos fortes da empresa e os pontos que 

podem ser melhorados. 

Logo após o diagnostico feito foi sugerido algumas opções de melhorias para 

empresa, dentre estas melhorias focou-se em investimento sem custo financeiro, o 

principal “custo” que se teria era de tempo, para que as ideias sejam implantadas da 

maneira correta, desta forma tirando o máximo de aproveitamento possível. 
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10.2 Custos 

Em conversas com os gestores da empresa E. Grunewald foi informado que 

os custos da organização são divididos entre custos fixos e custos variáveis. 

Segundo Fachi (2014), em um mundo competitivo, as organizações estão se 

vendo mais preocupadas para continuarem no mercado e fazer a diferença no seu 

ramo. As empresas possuem cada vez mais a necessidade de ter uma boa gestão 

de seus custos, pois esta é uma das grandes maneiras de encarar os concorrentes, 

que muitas vezes, não estão preparados.  

O autor Fachi (2014) ainda complemente, o que não pode acontecer é a 

organização ter como meta, reduzir custos, mas não ter planejamento adequado, ou 

um bom controle de informações e do sistema, para poder realizar isso de fato. 

De acordo com Govindarajan e Shank (1997), o fato de compreender os 

custos, saber interpretá-los e usá-los a favor da eficiência e sucesso da empresa, 

gera a complexa interação do conjunto de direcionadores de custos em ação, em 

determinadas situações. 

Os custos fixos são pagos pela matriz já parte dos custos variáveis são pagos 

pelas unidades locais com o dinheiro da entrada diária em caixa. 

Segundo Perez (2010), hoje em dia, o conhecimento aguçado e a 

preocupação na eficiência do controle dos custos são imprescindíveis para qualquer 

organização que se espera manter atuante no mercado. Torna-se essencial “o 

perfeito gerenciamento dos ganhos, em uma extremidade, e dos custos e despesas, 

na outra”. 

Serão mostrados os custos da empresa E. Grunewald, referente ao exercício 

do ano de 2018. 
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Figura 10 - Custos da empresa 

Estrutura de Custos

Unidade  Matéria Prima 
 Desp. Com 

colaborador 
Aluguéis

 Energia 

elétrica 
Manutenção

Dourados (MS) 376.927,76R$      511.418,21R$                15.298,64R$   7.290,36R$     18.771,21R$            

Pato Branco (PR) 282.695,82R$      383.563,66R$                -R$               -R$               14.078,41R$            

Guarapuava (PR) 94.231,94R$         127.854,55R$                -R$               -R$               4.692,80R$              

Santos (SP) 471.159,71R$      639.272,76R$                26.772,63R$   4.374,21R$     23.464,02R$            

Guarulhos (SP) 565.391,65R$      767.127,31R$                34.421,95R$   17.496,85R$   28.156,82R$            

Campo Mourão (PR) 94.231,94R$         127.854,55R$                -R$               -R$               4.692,80R$               

 R$ -

 R$ 100.000,00

 R$ 200.000,00

 R$ 300.000,00

 R$ 400.000,00

 R$ 500.000,00

 R$ 600.000,00

 R$ 700.000,00

 R$ 800.000,00

Matéria Prima

Desp. Com colaborador

Aluguéis

Energia elétrica

Manutenção

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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10.3 Demonstração do resultado e exercício (DRE) 

A DRE é considerada como uma ferramenta contábil que auxilia os 

administradores e gestores na tomada de decisão, segundo Gonçalves (2018). 

A partir dela é possível levantar indicadores financeiros que demostram como 

anda á saúde financeira da empesa, junto é aconselhável que se faça o fluxo de 

caixa e o balanço patrimonial que vão ser abordados com mais detalhes á seguir. 

De acordo com Santos e Veiga (2014), a DRE possui uma grande relevância 

gerencial e administrativa, pois demonstra com muita clareza a estrutura de todas as 

atividades envolvendo receitas, custos e despesas, além de mostrar o peso dos 

tributos incidentes sobre as vendas. 

Segundo Sá (2008), a DRE pode muitas vezes, salvar uma organização de 

prejuízos futuros quando bem analisada juntamente com outras demonstrações 

contábeis e financeiras como, por exemplo, fluxo de caixa; balanço patrimonial; 

planejamentos e orçamentos financeiros. Ainda segundo o autor, quando se tem um 

histórico longo de todas as DRE´s da organização, fica fácil se planejar para ao 

futuro, comparar épocas, índices, vendas e despesas sazonais e, dessa forma, 

traçar um caminho mais uniforme para a empresa nos próximos meses, prevendo e 

até mesmo diminuindo os riscos financeiros da organização. 

Os sócios da empresa informaram que as principais ferramentas de analise 

financeiras como DRE, fluxo de caixa e balanço patrimonial são feitas em alguns 

períodos específicos. 

A seguir é mostrado a DRE da empresa E. Grunewald, elaborada de acordo 

com relatórios da empresa, durante o exercício de 2018.
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Figura 11 - DRE 

Receita Bruta Total 9.766.801

   Cantinas 1.598.533

   Universidades 8.168.268

Impostos 576.393

Receita Liquida 9.190.408

Custo do serviço prestado 4.641.241

Lucro bruto 4.549.167

   Despesas administrativas 462.075

   Despesas com pessoal 804.730

   Prolabore 152.000

   Outras despesas Vendas 113.777

   Manutenção 33.145

   Depreciações 1.709.953

Despesas operacionais 3.275.680

Resultado Operacional 1.273.487

Lucro Liquido 1.273.487

DRE E. GRUNEWALD (2018)

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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10.4 Balanço patrimonial 

A seguir vai ser levantado o balanço patrimonial da empresa E. Grunewald, 

antes das informações da empresa alguns autores definem o balanço como: 

De acordo com Barros (2002), o Balanço Patrimonial é a representação 

gráfica do patrimônio. No Balanço constam os valores do Ativo, do Passivo e do 

Patrimônio Líquido em determinado momento. 

Segundo Iudícibus (1985), balanço Patrimonial é a demonstração contábil que 

tem por finalidade apresentar a situação patrimonial da empresa em dado momento, 

o Balanço Patrimonial se divide em duas colunas a da esquerda contém o Ativo, a 

da direita contém o Passivo o Patrimônio Liquido. 

Ainda segundo o autor citado anteriormente, é no balanço patrimonial que 

será objetivamente demonstrado o crescimento ou decréscimo de suas contas 

financeiras e patrimoniais (bens, direitos e obrigações), a demonstração do resultado 

do exercício (que apura o resultado – lucro ou prejuízo do mês) e a demonstração 

do fluxo de caixa (responsável por registrar todas as entradas e saídas de dinheiro, 

tanto da carteira quanto da conta corrente bancária), para se obter uma melhor 

visualização da sua vida financeira e econômica, além do poder, através de 

análises, ter condições de efetuar reservas para projetos futuros. 

De acordo com os diretores da empresa o balanço patrimonial é trabalhado 

junto com o demonstrativo de resultado do exercício e fluxo de caixa. 

Eles afirmam que esse trabalho é feito pela contabilidade assim que os 

relatórios são enviados para á mesma, que devolve para a empresa as informações 

solicitadas, geralmente é feito no decorrer do fechamento do semestre, onde essas 

informações são analisadas cuidadosamente. 

.
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Figura 12 - Balanço patrimonial 

TOTAL DO ATIVO 7.032.388 TOTAL DO PASSIVO 7.032.388

Ativo Circulante 5.927.551 Passivo circulante 2.418.901

   Disponível 5.357    Obrigações com fornecedores 452.406

     Caixa 530.568       Fornecedores 502.406

   Créditos com Clientes 3.602.870    Obrigações sociais 1.129.261

      Duplicatas a receber 3.602.870       Provisões 542.635

   Estoques 1.794.113       Obrigações sociais 409.869

      Matéria Prima 1.794.113       Obrigações sociais - Parcelamento CP 176.757

Ativo não circulante 1.104.837    Obrigações Tributárias 837.234

    Imobilizado 2.814.790 Passivo não circulante 2.420.000

      Imóveis 620.000 Financiamentos 2.420.000

(-) Depreciação Acumulada de Imóveis 173600 PATRIMONIO LIQUIDO 2.193.487

      Equipamentos 1.194.790       Capital Social 920.000

(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos 836.353 Lucro Líquido 1.273.487

      Veículos 1.000.000

(-) Depreciação Acumulada de Veículos 700.000

2018 2018

 

 Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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Como mostrado no balanço pode-se observar que a empresa E. Grunewald 

tem pouco recurso disponível, ou seja, grande parte de seus ativos estão imobilizado 

ou está pendente o recebimento por parte dos clientes, de acordo com a diretoria da 

empresa isso se dá pelas notas fiscais emitidas para as faculdades que ainda não 

foram pagas para empresa. 

 

10.5 Fluxo de caixa 

A seguir vai ser levantado o fluxo de caixa da empresa E. Grunewald, antes 

das informações da empresa alguns autores definem o fluxo de caixa como: 

Para Zdanowicz (1986), fluxo de caixa é um mecanismo que apura a 

resultante entre o fluxo de entradas e o de saídas de moeda corrente em 

determinado período de tempo, ou como sendo um conjunto de procedimentos que 

permite, antecipadamente, avaliar as decisões pertinentes à administração de 

recursos financeiros.  

Ainda segundo o autor, denomina-se fluxo de caixa de uma empresa ao 

conjunto de ingressos e desembolsos de numerários ao longo de um período 

determinado, o fluxo de caixa consiste na representação dinâmica da situação 

financeira de uma empresa, considerando todas as fontes de recursos e todas as 

aplicações em itens do ativo. 

O fluxo de caixa da empresa apresentado neste trabalho foi feito 

mensalmente considerando o ano de 2018 de Janeiro á Dezembro. 
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Figura 13 - Fluxo de caixa 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ENTRADAS

Contas a receber-vendas realizadas 243.041,55 179.722,67 888.424,89 1.094.370,36 815.343,24 928.612,32 291.180,86 1.288.284,87 1.246.397,10 866.924,01 670.813,29 483.778,61

TOTAL DAS ENTRADAS 243.041,55 179.722,67 888.424,89 1.094.370,36 815.343,24 928.612,32 291.180,86 1.288.284,87 1.246.397,10 866.924,01 670.813,29 483.778,61

SAÍDAS

Fornecedores 107.526,21 12.372,74 104.144,30 128.014,22 209.921,27 167.467,41 116.522,00 209.906,05 166.047,16 363.233,64 112.247,14 187.236,68

Folha de pagamento 144.878,65 126.372,68 130.021,10 192.310,81 192.077,54 174.792,13 171.889,17 127.525,89 206.001,48 183.396,02 120.140,68 136.220,29

INSS a recolher 19.082,53 30.837,63 14.778,18 27.753,57 14.876,93

FGTS 3.715,38 394,22 59,56 4.426,77 1.567,97 14.338,87 4.288,06 7.621,50 13.932,93 16.597,08 19.384,36 17.860,84

Retiradas sócios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Aluguéis 0,00 0,00 1.024,29 500,00 4.707,27 2.578,70 1.561,20 4.001,10 13.976,66 20.384,00 9.000,00 18.760,00

Energia elétrica 1.882,48 0,00 1.439,28 2.215,55 474,22 5.154,73 267,59 2.649,74 3.006,21 1.049,35 8.277,87 2.744,40

Telefone 780,56 1.624,04 0,00 2.729,42 1.933,91 2.756,33 2.432,83 3.932,75 1.334,58 0,00 4.236,93 0,00

Serviços contabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 4.025,00 6.200,00 2.175,00 0,00 0,00 8.920,90 1.850,00 0,00

Combustíveis 9.633,50 197,54 870,00 875,84 347,80 5.022,52 1.311,58 2.528,32 6.369,06 4.852,30 4.722,73 4.546,81

Manut. de veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção fábrica 0,00 6.200,00 3.345,40 3.701,35 4.205,00 5.123,27 5.711,94 6.682,64 4.039,86 5.366,13 7.802,47 400,00

13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.530,23 37.291,80

Verbas para rescisão 2.500,00 0,00 5.128,45 7.718,41 26.414,28 27.073,31 11.962,33 39.367,35 13.047,67 120.468,03 29.475,30 12.721,84

TOTAL DAS SAÍDAS 280.916,78 157.161,22 256.032,38 352.492,37 455.674,26 439.589,80 328.121,70 445.052,97 437.755,61 749.045,63 396.421,28 442.659,59

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -37.875,23 22.561,45 632.392,51 741.877,99 359.668,98 489.022,52 -36.940,84 843.231,90 808.641,49 117.878,38 274.392,01 41.119,02

2 SALDO ANTERIOR -37.875,23 -15.313,78 617.078,73 1.358.956,72 1.718.625,70 2.207.648,22 2.170.707,38 3.013.939,28 3.822.580,77 3.940.459,15 4.214.851,16

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -37.875,23 -15.313,78 617.078,73 1.358.956,72 1.718.625,70 2.207.648,22 2.170.707,38 3.013.939,28 3.822.580,77 3.940.459,15 4.214.851,16 4.255.970,18

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) -37.875,23 -15.313,78 617.078,73 1.358.956,72 1.718.625,70 2.207.648,22 2.170.707,38 3.013.939,28 3.822.580,77 3.940.459,15 4.214.851,16 4.255.970,18

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

 

Fonte: Autor do trabalho (2019) 
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10.6 Indicadores financeiros 

Os indicadores financeiros são índices que vão mostrar como está a saúde 

financeira da empresa. 

Para Padoveze (2008) os indicadores econômico-financeiros são os 

elementos que tradicionalmente representam o conceito de análise de balanço, 

sendo cálculos matemáticos efetuados a partir do balanço patrimonial e da 

demonstração de resultados, buscando números que ajudem no processo de 

clarificação para o entendimento da situação da empresa, em seus aspectos 

patrimoniais, financeiros e de rentabilidade. 

São os indicadores que auxiliam os administradores e empresários na tomada 

de decisão quando se diz respeito á organização. 

 

10.6.1 Índices de Liquidez 

A liquidez de uma empresa é medida pela sua capacidade para satisfazer 

suas obrigações de curto prazo, ou seja, na data do vencimento. A liquidez refere-se 

á solvência da situação financeira global da empresa, a facilidade com a qual ela 

pode pagar suas contas. 

De acordo com Marion (2009), os índices são relações que se estabelecem 

entre duas grandezas, facilitando assim sensivelmente o trabalho do analista uma 

vez que a análise de certas relações ou percentuais é mais significativa do que a 

observação apenas dos montantes. 

Complementando essa visão, Gitman (2010) coloca que a análise desses 

indicadores não se refere apenas ao cálculo de determinado índice, indo muito além, 

ou seja, para interpretação do valor desse índice, portanto é necessário que exista 

uma base significativa para fazer uma comparação, saber se está “alto ou baixo 

demais?”, se está “bom ou ruim?”. 
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10.6.1.1 Liquidez corrente 

O índice de liquidez corrente para Ferrari (2009) mede a capacidade de a 

organização pagar suas dívidas em curto prazo, utilizando os recursos aplicados no 

ativo circulante. 

 

Equação 1- Liquidez corrente 

                  
                

                  
 

Fonte: Gitman (2010) 

 

A seguir é mostrado a formula aplicado na empresa E. Grunewald, após a 

aplicação será discutido o os indicadores levantados. 

 

Equação 2 - Liquidez corrente - Aplicado na empresa 

                  
         

         
      

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

A liquidez da empresa Grunewald está em 2,45 não é um número ruim, 

porém, não deve ser analisado de maneira individual, é necessário levantar outros 

valores para serem levados em consideração. 
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10.6.1.2 Liquidez seca 

Este indicador revela a capacidade financeira líquida da empresa para 

cumprir os compromissos de curto prazo, ou seja, quanto à empresa tem de Ativo 

Circulante Líquido para cada R$ 1,00 do Passivo Circulante, e sua interpretação é 

da seguinte maneira: quanto maior este quociente, melhor (RIBEIRO, 2009). 

 

Equação 3 - Liquidez Seca 

              
                        

                  
 

Gitman (2010) 

 

Formula aplicada na empresa: 

 

Equação 4 - Liquidez Seca - Aplicado na empresa 

              
                     

         
      

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

A liquidez seca da empresa se deu em 1,71 o que mostra que a empresa tem 

uma grande quantidade de estoque o que em alguns casos pode ser perigoso para a 

organização se não for controlado de maneira “saudável”. 
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10.6.1.3 Liquidez geral 

Segundo Ribeiro (2018), os índices de atividade são usados para medir a 

rapidez com que varias contas são convertidas em vendas ou em caixa, as medidas 

de liquidez são geralmente inadequadas, pois suas diferenças na composição dos 

ativos circulantes e passivos circulantes podem afetar significada mente a 

“verdadeira” liquides da empresa. 

 

Equação 5 - Liquidez Geral 

               
                                           

                                           
 

Fonte: Gitman (2010) 

 

Formula aplicada na empresa: 

  

Equação 6 – Liquidez Geral – Aplicado na empresa 

               
                   

                   
      

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

Este índice mostra a capacidade da empresa de honrar seus compromissos e 

pagar suas dividas de curto e longo prazo 
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10.6.2 Índices de Endividamento 

Os índices a seguir servem para se analisar quanto à empresa tem de capital 

próprio e o quanto é dependente de capital de terceiros. 

Assaf Neto (2009) relata que esses indicadores são utilizados basicamente 

para auferir a composição das fontes passivas de recursos de determinada 

empresa, portanto ilustram quanto de recursos próprios e de recursos de terceiros 

são utilizados para financiar os ativos totais da empresa. 

Ou seja, esse índice possibilita conhecer o nível de endividamento de uma 

organização, de onde provêm os recursos que a empresa dispõe para a realização 

de suas atividades diárias, ou seja, qual a real proporção de recursos próprios e de 

terceiros na empresa, e ainda permite saber qual dessas fontes a mesma utiliza em 

maior número. 

 

10.6.2.1 Índice de endividamento 

De acordo com Gitman (2010), o índice de endividamento mensura a 

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

for esse índice, mais elevado é o montante de capital de terceiros usado para gerar 

lucros, o autor complementa que esse índice revela a porcentagem do ativo total 

financiado por recursos provenientes de terceiros, assim sendo quanto mais elevado 

for, maior é o grau de endividamento da empresa. 

 

Equação 7 - Índice de endividamento 

               
             

           
 

Fonte: Gitman (2010) 

Formula aplicada na empresa: 
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Equação 8 - Índice de endividamento - Aplicado na empresa 

              
         

         
                

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

O índice de endividamento da empresa se deu em 0,69 o que representa 69% 

dos recursos empregados na empresa. Isso indica que a organização precisou que 

mais da metade de seus recursos viessem de terceiros. Quanto maior o índice de 

endividamento pior é para a empresa. 

 

10.6.2.2 Índice de cobertura de juros 

De acordo com Brigham (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, o autor ainda 

complementa que o índice de cobertura de juros mensura a capacidade de 

organização honrar suas despesas financeiras, onde se sugere um valor de no 

mínimo 3,0 sendo que um valor abaixo disso pode ser considerado preocupante, e 

preferencialmente o mais próximo de 5,0 possível. 

 

Equação 9 - Índice de cobertura de juros 

                   
                                       

                 
 

Fonte: Gitman (2010) 

Formula aplicada na empresa: 
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Equação 10 - Índice de cobertura de juros - Aplicado na empresa 

                   
         

       
      

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

O índice de cobertura de juros da empresa está 2,00 conforme mostrado na 

formula acima, o aceitável é inferior á 3,00. Este indicador da empresa está 

controlado conforme resultados obtidos. 

 

10.6.3 Índices de Atividade 

Os índices de atividade representam as movimentações sofridas pelos 

valores empregados na empresa, ou seja, quanto tempo a empresa demora a 

recuperar os investimentos gastos, para pagar fornecedores e receber de seus 

clientes, ajuda a entender melhor a situação da empresa a partir do momento em 

que se avalia seu ciclo operacional. Muller (2008) explica que estes indicadores são 

usados para medir a velocidade de transformação das vendas em caixa, seus ciclos 

de pagamentos bem como a gestão de estoques da empresa, sendo importantes 

ferramentas de controle gerencial. 

 

10.6.3.1 Prazo médio de recebimento 

Para o autor Souza (2006) o prazo médio de recebimento, é medido o tempo 

que a empresa demora a receber as suas vendas a prazo, este fator impacta 

diretamente no fluxo de caixa da empresa, podendo afetar a parte financeira da 

organização. 
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Equação 11 - Prazo médio de Recebimento 

                           
                    

                     
 

Fonte: Gitman (2010) 

 

Formula aplicada na empresa: 

 

Equação 12 - Prazo médio de Recebimento - Aplicado na empresa 

                           
         

      
       

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

O indicador mostra que a empresa demora em média certa de 135 dias para 

receber de seus clientes o que pode gerar algum tipo de desconforto e acabar 

prejudicando o fluxo de caixa da empresa. Se não estiver adequado á esse prazo 

médio. 

 

10.6.3.2 Prazo médio de pagamento; 

O prazo médio de pagamento segundo Padoveze (2008) tem como finalidade 

indicar o prazo médio que a empresa consegue pagar seus fornecedores de 

materiais e serviços, nesse caso, a empresa é dependente da política de crédito que 

os fornecedores conseguem adotar. 

Equação 13 - Prazo médio de pagamento 

                         
                  

             
 

Fonte: Gitman (2010) 
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Formula aplicada na empresa: 

 

Equação 14 - Prazo médio de pagamento - Aplicado na empresa 

                         
       

      
       

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

O prazo médio de pagamento da empresa se mostra em 46 dias, ou seja, a 

organização demora em média 46 dias para pagar suas obrigações. Esta informação 

deve ser alinhada no fluxo de caixa da empresa juntamente com o prazo médio de 

recebimento por parte dos clientes. Observa-se que há uma distancia muito grande 

entre os prazos que a empresa demora em receber com relação ao tempo em que 

ela precisa pagar suas obrigações, para solucionar esse problema foi sugerido que 

empresa negocie com seus fornecedores datas de pagamento o mais próximo 

possível das datas em que ela recebe, pois dessa forma não precisa correr o risco 

de atrasar as contas e gastar recurso financeiro. 

 

10.6.3.3 Giro do estoque; 

Entende-se por giro de estoque na visão de Silva (2008) o número de dias, 

em média, que os produtos ficam armazenados antes de serem vendidos, sendo 

que a quantidade de estoque mantido por uma organização depende do seu volume 

de vendas e da política de estocagem adotado pela mesma. O mesmo autor 

descreve ainda que quanto maior o volume de estoques, consequentemente mais 

recursos a organização estará comprometendo com eles, isso porque além dos 

custos de aquisição ou fabricação há uma série de outros gastos como 

armazenagem, seguros. 
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Equação 15 - Giro do estoque 

                
                               

        
 

Fonte: Gitman (2010) 

Formula aplicada na empresa 

Equação 16 - Giro do estoque  - Aplicado na empresa 

                
         

         
     

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

O giro de estoque da empresa se deu em 2,6, ou seja, o estoque da 

organização tem um giro lento tendo sua idade média em 140 dias, isso indica que a 

organização pode estar comprando mais do que se precisa. O que pode acabar 

prejudicando a empresa. 

 

10.6.3.4 Giro do ativo 

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, e sua 

interpretação deve ser direcionada para verificar se o volume das vendas realizadas 

no período foi adequado em relação ao capital total investido na empresa, quanto 

maior este índice melhor 

Equação 17 - Giro do ativo 

                    
               

           
 

Fonte: Gitman (2010) 
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Formula aplicada na empresa: 

 

Equação 18 - Giro do ativo - Aplicado na empresa 

                    
         

         
     

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

Este indicador mostra que atualmente existem mais investimentos aplicados 

na empresa do que vendas realizadas mostra também a eficiência com que a 

empresa usa seus ativos para gerar receita. De acordo com a diretoria isto se da 

pelos contratos fechados com as universidades e pela demora no recebimento das 

notas fiscais emitidas. Por esse motivo um índice abaixo do esperado. 

 

10.6.4 Índices de Rentabilidade 

Partindo do princípio que o objetivo de uma empresa é a obtenção de lucro, a 

aplicação dos índices de rentabilidade permite mensurar esses lucros em relação ao 

volume de investimentos realizado. 

Reis (2009) afirma que todo empresário ou investidor espera que o capital 

investido seja adequadamente remunerado e, em contrapartida, os financiadores ou 

fornecedores de capital desejam ter a certeza de que o financiado é capaz de gerar 

lucro o suficiente para remunerar seus ativos e conseguir saldar os financiamentos. 

 

10.6.4.1 Margem de lucro bruto 

Para Hoji (2010) este índice aponta quanto à empresa obtém de lucro bruto 

para cada R$ 1,00 de receita líquida, portanto a importância desse índice para saber 

o quanto estão rendendo os capitais investidos na empresa. 
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Equação 19 - Margem de lucro bruto 

                      
           

             
 

Fonte: GItman (2010) 

 

Formula aplicada na empresa: 

Equação 20 - Margem de lucro bruto - Aplicado na empresa 

                      
         

         
              

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

O lucro bruto da empresa está em 0,47 o que em porcentagem é 47%, 

significa que os recursos empregados estão atualmente dando um lucro bruto de 

47%. 

 

10.6.4.2 Margem de lucro operacional 

Segundo Medeiros (2010) o cálculo da margem operacional é basicamente, o 

lucro gerado principalmente pela operação do serviço, ou seja, esse índice demostra 

uma visão realista dos resultados financeiros alcançados pela organização. 

 

Equação 21 - Margem de lucro operacional 

                            
                       

                     
 

Fonte: Gitman (2010) 

Formula aplicada na empresa: 
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Equação 22 - Margem de lucro operacional - Aplicado na empresa 

                            
         

         
              

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

O lucro operacional da empresa Grunewald é de 14%, o que significa que do 

serviço prestado para as universidades á cada R$ 1,00 existe 14% de lucro referente 

ao serviço. 

 

10.6.4.3 Margem de lucro líquido 

Segundo Silva (2007) este índice, também conhecido como retorno sobre as 

vendas, confronta o lucro líquido em relação às vendas líquidas do período, 

apresentando o percentual de lucratividade gerado, onde muitos fatores podem 

influenciar a rentabilidade sobre as vendas, dentre os quais o ramo de atividade, a 

rotação dos estoques, os mercados, custos de produção, produtividade entre outros, 

e ressalta ainda que quanto maior, melhor. 

 

Equação 23 - Margem de lucro líquido 

                        
             

               
 

Fonte: Gitman (2010) 

 

Formula aplicada na empresa: 

Equação 24 - Margem de lucro líquido - Aplicado na empresa 
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Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

O lucro líquido mostra a capacidade de lucratividade da empresa, no caso da 

organização estudada o lucro líquido está em 0,13 o que significa 13% no ano de 

2018. 

 

10.6.4.4 Retorno sobre o ativo total 

Segundo Silva (2002) é o retorno dos investimentos em relação do ativo total 

da organização, relacionando o retorno sobre o ativo total da empresa, o lucro que a 

empresa adquire, é como se fosse uma recompensa, por tomar decisões de risco na 

parte financeira dentro da organização. 

 

Equação 25 - Retorno sobre o ativo total 

    
                      

           
 

Fonte: Gitman (2010) 

 

Formula aplicada na empresa: 

Equação 26 - Retorno sobre o ativo total - Aplicado na empresa 

    
         

         
      

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

O retorno sobre o ativo total da empresa grunewald é de 0,18. O que não é 

um número agradável, podendo ser melhorado. Ou seja, á cada decisão tomada 

dentro da empresa, somente 0,18 volta para empresa. Nesse índice quanto maior é 

melhor para a organização. 
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10.6.4.5 Retorno sobre o patrimônio liquido 

O retorno sobre o patrimônio líquido para Groppelli (2002) está descrito como 

o índice com o propósito de apontar qual a taxa de retorno dos acionistas, e tanto 

eles quanto os analistas de mercado de capitais se interessam muito por esse 

indicador, de maneira geral, quanto maior for o retorno, mais interessante é a ação 

da empresa. 

 

Equação 27 - Retorno sobre o patrimônio liquido 

                                 
             

                  
 

Fonte: Gitman (2010) 

 

E significa, portanto, o poder de ganho dos proprietários, assim sendo 

representa para cada R$ 1,00 investido na organização quanto seus proprietários ou 

acionistas conseguem obter de ganho. 

Formula aplicada na empresa: 

 

Equação 28 - Retorno sobre o patrimônio liquido - Aplicado na empresa 

                                 
         

         
      

Fonte: Autor do trabalho (2019) 

 

O retorno para empresa também foi abaixo, de acordo com a fórmula aplicada 

na empresa deu um indicador de 0,58. O que significa que para cada R$ 1,00 

aplicado na empresa o retorno para organização é de 0,58 centavos. 
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10.7 Ponto de equilibrio 

De acordo com Silva (2010) o ponto de equilibro é a receita total da empresa 

igual à soma dos custos das organizações, com essa ferramenta facilita a 

demonstração para saber quanto, que preciso vender para cobrir as intervenções 

sem ter prejuízo.  

Segundo Medeiros (2010), não sendo uma meta para as empresas mais sim 

um objetivo de não obter prejuízos, para se calcular o ponto de equilíbrio é 

necessário o total das despesas fixas dividido pela margem de contribuição (que é o 

ganho bruto sobre a venda dos serviços prestados). 

 

Equação 29 - Ponto de equilibrio 

                    
                             

                           
 

Fonte: Gitman (2010) 

 

De acordo com conversas com a diretoria da empresa Grunewald, na 

intenção de identificar um ponto de equilíbrio para a organização foi informado que a 

empresa trabalha com contrato feito em comum acordo entre a empresa e a 

faculdade. Para se encontrar o ponto de equilíbrio de acordo com cada centro de 

ensino, foi feito o seguinte quadro: 

Unidade PV % CDV CDV MCU Despesas Fixas PEC

Dourados (MS) 10,50R$                 0,58 6,09R$             4,41R$             534.007,21R$         121.090

Pato Branco (PR) 6,50R$                   0,55 3,58R$             2,93R$             383.563,66R$         131.133

Guarapuava (PR) 5,50R$                   0,55 3,03R$             2,48R$             127.854,55R$         51.658

Santos (SP) 7,80R$                   0,6 4,68R$             3,12R$             670.419,60R$         214.878

Guarulhos (SP) 8,00R$                   0,6 4,80R$             3,20R$             819.046,11R$         255.952

Campo Mourão (PR) 6,50R$                   0,52 3,38R$             3,12R$             127.854,55R$         40.979
Fonte: Autor do trabalho 
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O quadro mostra o ponto de equilíbrio por cada universidade e contrato 

atualmente com a empresa, o ponto de equilíbrio está baseado na quantidade de 

refeições que a Grunewald precisa servir para atingir seu ponto de equilíbrio (PEC).  

 

10.8 Realidade x projeção 

Para Oliveira (2018), muitos empresários não gostam de realizar a projeções 

financeiras da empresa acham que não é necessário, mais a projeção é uma das 

fermentas mais importante da gestão empresarial.  

De acordo com o mesmo autor ele aponta que as projeções é como se fosse 

um mapa do Tesouro, uma ferramenta importante, principalmente para micro e 

pequenas empresas entre outra, para o autor todas as empresas devem adotar a 

cultura de se planejar e projetar. 

Na próxima página será demostrado a projeção realizada com base em 

conversas com a diretoria da empresa Grunewald, os diretores da organização 

afirmaram que a questão da elaboração do planejamento é algo complicado para 

eles. 

A empresa informa que as metas para esse ano são fechamentos de novos 

contratos e a diminuição dos custos envolvendo a empresa.
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Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ENTRADAS

Contas a receber-vendas realizadas 243.041,55 179.722,67 888.424,89 1.094.370,36 815.343,24 928.612,32 291.180,86 1.288.284,87 1.246.397,10 866.924,01 670.813,29 483.778,61

TOTAL DAS ENTRADAS 243.041,55 179.722,67 888.424,89 1.094.370,36 815.343,24 928.612,32 291.180,86 1.288.284,87 1.246.397,10 866.924,01 670.813,29 483.778,61

SAÍDAS

Fornecedores 107.526,21 12.372,74 104.144,30 128.014,22 209.921,27 167.467,41 116.522,00 209.906,05 166.047,16 363.233,64 112.247,14 187.236,68

Folha de pagamento 144.878,65 126.372,68 130.021,10 192.310,81 192.077,54 174.792,13 171.889,17 127.525,89 206.001,48 183.396,02 120.140,68 136.220,29

INSS a recolher 19.082,53 30.837,63 14.778,18 27.753,57 14.876,93

FGTS 3.715,38 394,22 59,56 4.426,77 1.567,97 14.338,87 4.288,06 7.621,50 13.932,93 16.597,08 19.384,36 17.860,84

Retiradas sócios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Aluguéis 0,00 0,00 1.024,29 500,00 4.707,27 2.578,70 1.561,20 4.001,10 13.976,66 20.384,00 9.000,00 18.760,00

Energia elétrica 1.882,48 0,00 1.439,28 2.215,55 474,22 5.154,73 267,59 2.649,74 3.006,21 1.049,35 8.277,87 2.744,40

Telefone 780,56 1.624,04 0,00 2.729,42 1.933,91 2.756,33 2.432,83 3.932,75 1.334,58 0,00 4.236,93 0,00

Serviços contabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 4.025,00 6.200,00 2.175,00 0,00 0,00 8.920,90 1.850,00 0,00

Combustíveis 9.633,50 197,54 870,00 875,84 347,80 5.022,52 1.311,58 2.528,32 6.369,06 4.852,30 4.722,73 4.546,81

Manut. de veículos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Manutenção fábrica 0,00 6.200,00 3.345,40 3.701,35 4.205,00 5.123,27 5.711,94 6.682,64 4.039,86 5.366,13 7.802,47 400,00

13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.530,23 37.291,80

Verbas para rescisão 2.500,00 0,00 5.128,45 7.718,41 26.414,28 27.073,31 11.962,33 39.367,35 13.047,67 120.468,03 29.475,30 12.721,84

TOTAL DAS SAÍDAS 280.916,78 157.161,22 256.032,38 352.492,37 455.674,26 439.589,80 328.121,70 445.052,97 437.755,61 749.045,63 396.421,28 442.659,59

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -37.875,23 22.561,45 632.392,51 741.877,99 359.668,98 489.022,52 -36.940,84 843.231,90 808.641,49 117.878,38 274.392,01 41.119,02

2 SALDO ANTERIOR -37.875,23 -15.313,78 617.078,73 1.358.956,72 1.718.625,70 2.207.648,22 2.170.707,38 3.013.939,28 3.822.580,77 3.940.459,15 4.214.851,16

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -37.875,23 -15.313,78 617.078,73 1.358.956,72 1.718.625,70 2.207.648,22 2.170.707,38 3.013.939,28 3.822.580,77 3.940.459,15 4.214.851,16 4.255.970,18

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) -37.875,23 -15.313,78 617.078,73 1.358.956,72 1.718.625,70 2.207.648,22 2.170.707,38 3.013.939,28 3.822.580,77 3.940.459,15 4.214.851,16 4.255.970,18

REALIDADE X PROJEÇÕES



 
 

 

 

11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio teve duração de dois anos dentro da empresa Grunewald e nesse 

tempo conseguiu-se levantar diversas informações e indicadores que foram usados 

para serem analisados, conclui-se com os estudos realizados que a empresa já está 

há algum tempo no mercado, porém existem diversos ajustes para serem realizados.  

Com o passar do tempo muitas oportunidades surgiram e podem surgir, a 

empresa pode se adaptar para tirar melhor proveito dessas situações, com isso sua 

força dentro do mercado tende á aumentar. 

A empresa tem total condição de se planejar e tornar essas mudanças 

possíveis. Os benefícios são diversos, desde potencial aumento financeiro até 

diminuição da rotatividade de colaboradores e satisfação dos mesmos. 

Uma das partes fundamentais da pesquisa foi a aplicação do diagnostico 

financeiro, com isso foi visto como está a saúde financeira da empresa, a 

importância dos indicadores e como podem ser melhorados. Foi aplicado um 

diagnostico empresarial, na intenção de levantar informações e identificar possíveis 

mudanças. 

Os ganhos acadêmicos foram diversos, um dos principais foi o alinhamento 

da teoria vista em sala de aula e aplicação na pratica, dentro do ambiente 

organizacional.  

Houve momentos de dificuldade principalmente na coleta de algumas 

informações financeira, para isso foi realizado estimativas. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado no diagnostico empresarial 
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Fonte: Autor do trabalho (2019). 


