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  RESUMO 
 
Este trabalho tem como tema analisar estrategicamente a gestão da empresa GLH 
Comércio de Produtos Farmacêuticos Eireli EPP. O objetivo geral é analisar a 
capacidade de gestão estratégica da empresa através da identificação de problemas 
organizacionais propondo assim um plano de ação para a empresa GLH Comércio 
de Produtos Farmacêuticos Eireli EPP. A metodologia utilizada envolverá a pesquisa 
de campo, estudo do caso, pesquisa exploratória e a pesquisa bibliográfica. O estudo 
também terá a coleta de dados para realizar o diagnóstico empresarial. Os resultados 
esperados são proporcionados com a pesquisa, investigando como funciona os 
processos realizados em uma empresa do setor de medicamentos; proporcionar a 
empresa um plano de ação para colaborar com sua gestão. 
 
 
Palavras-chave: Farmácia. Análise de Mercado. Diagnóstico Empresarial. Viabilidade 
Operacional e Financeira. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

SILVA, Suellen Karoline. Relatório de Estágio Supervisionado – Farmácia Marx 
Farma. 153 p. Business Technical Report. Graduate in Administration of the 
Faculdade de Apucarana. Apucarana-Pr. 2019. 
 
 

ABSTRACT 
 
This work has as its theme to analyze strategically the management of the company 
GLH Trade of Pharmaceutical Products Eireli EPP. The general objective is to analyze 
the strategic management capacity of the company through the identification of 
organizational problems, thus proposing an action plan for the company GLH Eireli 
EPP Pharmaceutical Products Trade. The methodology used will involve field 
research, case study, exploratory research and bibliographic research. The study will 
also have data collection to conduct business diagnosis. The expected results are 
provided with research, investigating how the processes performed in a drug company 
work; provide the company with an action plan to collaborate with its management. 
 
 
Keywords: Pharmacy. Market analysis. Business Diagnosis. Operational and 

Financial Feasibility. 
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1. INTRODUÇÃO  

A empresa objeto de estudo é do ramo farmacêutico, situada no bairro Vila 

Reis, na cidade de Apucarana. Atualmente, conta com a colaboração de 3 (três) 

funcionários sendo eles um farmacêutico, uma caixa e um balconista, e atende, em 

média, 8.000 habitantes. Seu horário de funcionamento é das 08:00 às 19:00 horas 

de segunda à sábado. 

O estágio está dividido em quatro etapas com duração de 1 (um) semestre 

cada, e aborda vários temas que serão pesquisados dentro da empresa, dentre eles 

a Análise de Mercado, a Análise Estratégica, o Diagnóstico Empresarial e a 

Viabilidade Operacional e Financeira. No último semestre de 2019 será feita a 

estruturação de todo o conteúdo visto anteriormente, confeccionando um relatório 

técnico. 

O objetivo geral do estágio é analisar a capacidade de gestão estratégica da 

empresa através da identificação de problemas organizacionais, propondo assim um 

plano de ação para a empresa GLH Comércio de Produtos Farmacêuticos Eireli EPP. 

Os objetivos específicos são avaliar estrategicamente o mercado através do 

levantamento de informações do setor e segmento de mercado da empresa utilizando 

diversas ferramentas; identificar a estrutura organizacional, levantar os principais 

gargalos produtivos e oferecer a empresa soluções de melhorias; examinar a 

viabilidade operacional e financeira da empresa afim de saber se a empresa é 

lucrativa. 
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2. ANÁLISE DE MERCADO 

A análise de mercado é uma ferramenta que deve ser utilizada pelos gestores 

dentro da empresa para conhecer o seu mercado alvo, e está relacionada com o 

marketing da organização. 

 

Sua finalidade é conhecer a amplitude do mercado, suas tendências, suas 
barreiras tecnológicas, vulnerabilidade, concentração de demanda e níveis 
diferenciados de necessidades informacionais de seus consumidores, o que 
orientará a escolha do segmento de mercado a ser “explorado” pela unidade 
de informação. (KOTLER, 1996, p. 366) 
 

Com a análise de mercado, o gestor obtém informações e consegue tomar as 

decisões necessárias para a empresa com mais facilidade. Ele estará conhecendo 

seus clientes, seus concorrentes, fornecedores e o mercado em que atua. 

Segundo a empresa, a sua análise de mercado gira em torno da área 

farmacêutica; venda de medicamentos. 

 

2.1 ANÁLISE MACROAMBIENTAL 

Segundo Lucas Xavier Trindade (2011), a análise macroambiental são forças 

ambientais externas a empresa, nas quais a mesma não tem controle, mas que podem 

influenciar. Surge então, a necessidade de analisar, monitorar e adaptar-se as 

mudanças constantes do ambiente externo das organizações. 

Essa análise macroambiental pode ser distinguida como forças políticas, 

econômicas, ecológicas, demográficas, culturais, legais, sociais e tecnológicas, 

também denominadas como PESTN’s. Todas essas forças devem ser analisadas 

dentro do mercado para que elas não interrompam o funcionamento da empresa, além 

de também trazer muitos benefícios e novas oportunidades de negócios. 

 

O macroambiente da empresa é o lugar onde ela deve iniciar suas buscas 
por oportunidades e possíveis ameaças. Consiste em todos os atos e forças 
que afetam as 22 operações e o desempenho da empresa. As empresas 
precisam entender as tendências que caracterizam o ambiente atual. 
(KOTLER, 1994, p. 158) 
 

Segundo a empresa, a análise macroambiental é feita e modificada por 

aspectos como chuva, mudança de clima, feriados, fiscalização da vigilância sanitária, 

logística, entre outros. 
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2.2 APRESENTAÇÃO SETORIAL 

A apresentação setorial é feita através de uma coleta de dados com a intuito 

de conhecer o ambiente do setor e definir que são seus fornecedores, concorrentes, 

clientes e produtos. 

Segundo Lobato (2009), após a análise do ambiente geral deve-se fazer a 

análise do ambiente de negócios onde a organização está inserida. 

Um modelo muito usado para Análise Setorial, citado por Collis e Ghemawat 

(1999, p. 195), é a Cinco Forças de Porter. Na figura 1 será apresentada as Cinco 

Forças de Porter. 

 

Figura 1– Cinco Forças de Porter 

 

Fonte: Rabelo, 2012. 

 

Nesse prisma, Porter afirma que essas forças juntas definem as perspectivas 

de lucro e os fatores que afetam a competitividade. 

 

2.2.1 Cinco Forças de Porter 

A Cinco Forças de Porter foi criada por Michael Porter a partir de seu artigo 

publicado em 1979, e que nada mais é do que a análise da competição entre as 

empresas a fim de desenvolver uma estratégia empresarial eficiente. 

Maximiano (2006), afirma que “o entendimento das forças competitivas de um 

ramo de negócios é fundamental para o desenvolvimento da estratégia”. 

Essa análise deve ser feita da seguinte forma: 
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2.2.1.1. Rivalidade entre os concorrentes 

Segundo Geraldo Veiga (2012), a Rivalidade entre Concorrentes é a força 

central das cinco forças. Nessa questão se analisa quem são seus concorrentes e 

como estão interligadas, mesmo que produzam o mesmo tipo de produto, mas não 

foquem no mesmo público alvo. 

Segundo Torres (2004), “esta força é considerada como a mais significativa 

das cinco forças”. 

Essa força é a de disputa por posição dentro do mercado. É a empresa que 

lança novos produtos no mercado, com preços melhores e que investem na 

divulgação do seu produto. 

Segundo a empresa, na região em que é localizada, não tem concorrência 

diretamente na parte de medicamentos, porém, na parte de perfumaria, tem como 

concorrentes os mercados que vendem fraldas, desodorantes, tinturas, etc. 

 

2.2.1.2. Poder de negociação dos clientes 

Segundo Porter (1986), o poder de negociação dos clientes é definido como 

o poder de troca dos clientes para com as empresas do mesmo ramo. Aqui o que mais 

se destacam são a qualidade e o preço do produto. Pontos que os clientes exigem 

maior qualidade e menor preço. 

Segundo M. Porter (1992), poder de negociação de clientes “não quer dizer 

que os clientes sejam "inimigos" da Organização, muito pelo contrário”. 

 

Alguns fatores que aumentam o poder de barganha dos clientes podem ser 
evidenciados quando eles são pouco numerosos e compram ou contratam 
relativamente em grande volume. No entanto, a melhora no custo, na 
qualidade ou no atendimento pode propiciar pequenos diferenciais, 
suficientes para manter os clientes. (PORTER, 1999, p. 23) 
 

Segundo o gestor da empresa, o seu poder de negociação com clientes são 

as vendas a prazo, os descontos oferecidos, as promoções e parcelamentos. 

 

2.2.1.3. Poder de negociação dos fornecedores. 

Segundo Daniel Moraes (2017), o poder de negociação dos fornecedores tem 

por finalidade definir o quanto a sua posição no mercado fica nas mãos de quem 

disponibiliza matéria prima. 
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As empresas fornecedoras ganham poder quando seus serviços se tornam 

raros e de difícil acesso, e faz com que a empresa que necessita de seus serviços, 

venha a ficar à mercê de seus preços, prazos e de sua qualidade. Isso acontece 

principalmente quando o número de fornecedores da matéria prima é pequeno. Eles 

acabam colocando um preço que desejam, sem muitas vezes valer o preço estipulado, 

ou oferecendo ao empresário um produto de qualidade inferior, e o mesmo acaba 

comprando para não ficar sem a matéria prima. 

Porém, seja um produto que tenha muitos fornecedores, a empresa pode 

estudar e escolher a melhor opção, incluindo preço, qualidade e até prazo de entrega. 

 

Selecionar fornecedores é reunir um grupo maior possível, que preencha 
todos os requisitos básicos e suficientes, dentro das normas e padrões pré-
estabelecidos como adequados. O objetivo é encontrar fornecedores que 
possuam as condições necessárias para fornecer dentro das quantidades 
desejadas, com a qualidade desejada, no menor tempo possível e ao menor 
custo possível. (DIAS, 1993, p. 300)  
 

Segundo a empresa, o poder de negociação com fornecedores é realizado a 

partir dos prazos de pagamentos, das promoções oferecidas pelos fornecedores e 

pela agilidade de entrega dos produtos. 

 

2.2.1.4. Ameaça de produtos substitutos 

Os bens ou serviços que já existem no mercado, oferecem uma grande 

ameaça para quem desejar iniciar seus trabalhos, mesmo que seus produtos não 

sejam os mesmos que os seus, porém, suprem as necessidades dos compradores. 

Segundo Barney (1997) “a ameaça de substitutos é quando os serviços e 

produtos oferecidos por empresas rivais aproximam-se das mesmas necessidades 

dos clientes da mesma oferta de uma determinada organização, mas de forma 

diferente”. 

Segundo a empresa, a ameaça de produtos substitutos são os produtos de 

lançamento ou aqueles que passam em propaganda. A explicação disso é porque o 

consumidor desejará comprar somente aquele, sendo esse produto, muitas vezes, um 

produto que traz para a empresa menos lucro. 

 

2.2.1.5. Ameaça de novos entrantes 

Segundo Porter (1986), “refere-se ao grau de competitividade do mercado ou 



22 
 

 

até que ponto as empresas são capazes de entrar neste mercado e concorrer por 

clientes”. 

Para as empresas, esta ameaça pode ser positiva ou negativa. Positiva por 

incentivar o gestor a ganhar participação no mercado e negativa por estar correndo o 

risco de perder clientes. 

Segundo o gestor da empresa, na região não tem ameaça de novos entrantes 

pois não tem nenhuma empresa do ramo farmacêutico em um espaço de 9 (nove) 

quilômetros. 

 

2.3 ANÁLISE DO SEGMENTO 

Segundo Kotler (1996, p. 257), segmentação de mercado é o ato de dividir um 

mercado em grupos distintos de compradores com diferentes necessidades e 

respostas. 

Esta análise deve ser feita pelo tipo de produto ou serviço oferecido pela 

empresa e a partir do estilo de vida do consumidor, sendo dividida em diversos fatores 

como idade, sexo, profissão, renda, classe social, entre outros, para que em seguida, 

seja feita um diagnóstico para definir qual o mercado ou público alvo, ou seja, aquele 

que irá consumir o seu produto ou comprar o seu serviço. 

A segmentação é feita com o propósito de definir o mercado alvo. “As 

empresas têm maiores chances de se saírem bem quando escolhem seus mercados-

alvo com cuidado e preparam programas de marketing customizados”. (KOTLER, 

2000, p. 42) 

Para definir com mais clareza qual o segmento ideal, podem ser usadas 

algumas perguntas como: 

 Quem está comprando? 

Aqui devem ser definidas todas as características das pessoas ou empresas 

que comprarão o seu produto ou serviço. 

 O que está comprando? 

Nesse tópico, a empresa deve analisar o que os clientes estão comprando no 

mercado que você deseja atuar. Deve também ser avaliado os preços, promoções e 

todas as outras ações dos concorrentes. 

 Por que está comprando? 

Saber o porquê os clientes estão comprando esse produto específico. Analisar 

sempre a necessidade e a procura. 
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2.3.1 Mercado Consumidor  

Segundo Churchill (2005, p. 146), consumidores são pessoas que compram 

bens e serviços para si mesmas ou para outros, e não para revendê-los ou usá-los 

como insumos. 

O mercado consumidor diz respeito a um número de pessoas não 

determinado, que procuram suprir suas necessidades de produtos ou serviços. Esses 

são denominados consumidores, que são essenciais para que o mercado se 

desenvolva e atinja seus objetivos. 

 

Mercado consumidor é o estudo dos processos envolvidos quando indivíduos 
ou grupo selecionam, compram, usam ou dispõem de produtos, serviços 
ideias ou experiências para satisfazer a necessidades e desejos. 
(SOLOMON, 2002, p. 24) 
 

Se o consumidor não se interessar pelo seu produto ou serviço, com toda 

certeza sua empresa não terá chance de se manter no mercado. 

Em conversas realizadas com o gestor da empresa, foi relatado que o seu 

mercado consumidor são os moradores do bairro, de todas as idades, sexo, e sem 

renda estipulada. 

 

2.3.2 Mercado Concorrente  

Segundo Porter (1989, p. 3) concorrência é uma característica de mercado 

decorrente da ação de empresas rivais, denominadas competidoras ou concorrentes, 

que disputam os mesmos clientes, consumidores ou fornecedores. 

É de extrema importância a empresa tenha e conheça seus concorrentes para 

chegar ao sucesso. A concorrência faz com que as empresas sintam medo, mas 

também servem de impulso para que as mesmas criem algo novo que fará ser 

diferente e atrativo para o mercado consumidor. A empresa deve analisar pontos 

simples que tem dentro de empresas concorrentes como: preço, qualidade, forma de 

atendimento e de disponibilização do produto, com a finalidade de oferecer melhorias 

aos seus consumidores. 

Para Kotler e Keller (2006), “a concorrência inclui todas as ofertas e os 

substitutos rivais, reais e potenciais que um comprador possa considerar [...]”. 

Segundo o gestor da empresa, a maioria dos medicamentos tem preço 

tabelado, que faz com que as empresas do mesmo ramo vendam seus produtos com 
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base no preço da tabela, não apresentando muita alteração de uma empresa para 

outra. Os produtos que tem preço “livre” são comparados aos de outras empresas 

através de pesquisas de mercado.   

 

2.3.3 Mercado Fornecedor  

O mercado fornecedor é essencial para que qualquer empresa se mantenha 

no mercado, pois é através dos fornecedores que a matéria prima, os equipamentos, 

as embalagens, entre outros, chegam até a empresa para produzir o produto ou 

serviço, e em seguida, possam ser comercializados. 

Segundo Dobler, (1996, p. 211), “é preciso selecionar os melhores 

fornecedores”. 

É importante para que a empresa saiba definir quem são os fornecedores mais 

adequados e que oferecem um produto de qualidade e preço acessível, podendo ser 

feito através de um levantamento de todos os fornecedores possíveis, e sempre ter 

mais de uma opção de fornecedor por produto, para que não falte matéria prima e sua 

empresa tenha prejuízos. 

Segundo o gestor da empresa, é feito um estudo para definir seus 

fornecedores. Aqueles que trazem para a empresa produtos que não há procura, ou 

aqueles que não tem um bom prazo ou preço, não são classificados. A empresa 

sempre prefere os que tem melhor forma de pagamento e de prazo de entrega. 
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3. ANÁLISE ESTRATÉGICA 

Segundo Mattos, (2007, p. 09), a análise estratégica surgiu há muito tempo, em 

meados da década da 50, e era utilizada para auxiliar no desenvolvimento de 

estudos nas escolas de negócios da época 

É definida como uma ferramenta de gestão de grande importância para a 

empresa que deseja crescer no mercado. É um processo de atividades, tomada de 

decisões e resultados, que devem responder à algumas perguntas como: Onde 

estamos? Para onde queremos ir? Como chegaremos lá? 

 

Uma outra conceituação interessante apresenta o planejamento estratégico 
“como um processo administrativo para se estabelecer a melhor direção a ser 
seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de fatores externos – não 
controláveis – e atuando de forma inovadora e diferenciada”. (OLIVEIRA, 
2007, p. 9) 
 

Para responder à essas perguntas, deve ser observado o cenário que será 

realizado o processo, os objetivos que deseja alcançar e as estratégias que serão 

usadas para chegar no resultado esperado. 

 

3.1 MATRIZ BCG 

A Matriz BCG é uma análise gráfica desenvolvida para analisar e representar 

o posicionamento do produto da empresa, baseado no conceito do ciclo de vida do 

produto e é utilizada para fazer um planejamento estratégico, alocar recursos e 

analisar como está o produto no mercado a partir de variáveis internas e externas. 

 “A matriz permite classificar as unidades de negócio ou produtos de acordo 

com a sua participação no mercado e a taxa de crescimento no mercado que atuam”. 

(MAXIMINIANO, 2008). 

O gráfico da matriz BCG tem duas dimensões: análise da taxa de crescimento 

(eixo Y) e a participação do mercado, empresa e até concorrente (eixo X).  

Na figura 2 será apresentada a Matriz BCG. 
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Figura 2- Matriz BCG 

 

Fonte: Endeavor Brasil, 2015. 

 

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

posicionados na matriz, após conhecer a definição de cada item. O significado dos 

pontos estrela, vaca leiteira, em questionamento e abacaxi são: 

 

3.1.1 Ponto de Interrogação 

Nesse quadrante são colocados os produtos que tem um fluxo de crescimento 

ruim, ou seja, tem baixo retorno e baixa participação do mercado. Porém, com o 

esforço da empresa, podem apresentar um crescimento do mercado podendo tornar-

se uma Estrela. Mas, se nada for feito para mudar a participação do mercado, ele 

pode virar um Abacaxi. 

 

São produtos de baixa participação de mercado e alto crescimento. Quase 
sempre exigem mais dinheiro do que podem gerar. Se esse não for aplicado, 
eles irão cair e morrer. São produtos que podem ser convertidos em estrelas 
com os fundos adicionais. (CHIAVENATO, 2003, p. 26) 
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3.1.2 Estrela 

Para ser um produto Estrela, requer grandes investimentos, porém o retorno 

lucrativo é excelente e sua procura no mercado também é elevada.  

Produto ou serviço “Estrela”: são produtos ou serviços líderes no mercado, 

sendo que o mercado se encontra em expansão, o que requer atenção e investimento 

por parte da empresa por estar trazendo bons resultados. (PEREIRA, 2008) 

Esse é o produto ideal para sua empresa, porém, se não for mantido nesses 

padrões, o produto pode perder a sua participação e crescimento de mercado, 

podendo virar um Abacaxi. 

 

3.1.3 Vaca Leiteira 

Nesse quadrante, os lucros são altos e o crescimento do mercado são baixos, 

porém pode ser considerada a base da empresa, ou seja, traz renda mesmo não 

apresentando aumento da procura no mercado. É considerado um produto bom para 

a empresa. 

 

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 precisa e nem deve ser 
reinvestido nesses produtos. São produtos que fornecem fundos para o 
crescimento futuro da organização. (CHIAVENATO, 2003, p. 1) 
 

Estes produtos são preferidos por muitos gestores, pois apresentam bons 

lucros para a empresa com pequena necessidade de investir. 

 

3.1.4 Abacaxi  

Os produtos abacaxi tornam-se necessários para o desempenho da empresa 

devido à procura dos clientes, porém não gera grande lucro como nos outros produtos. 

Caso a empresa tenha produtos assim, o correto é estudar a possibilidade de uma 

recuperação, para tornar esse produto abacaxi em um produto vaca leiteira ou um 

produto interrogação, e caso isso não aconteça, deve-se estudar a possibilidade de 

desistir ou eliminar o produto do seu estoque.  

“Um abacaxi é representado por um negócio com baixos fluxos de caixa em 

um mercado com baixo crescimento, podendo-se tornar armadilhas para a 

organização dada a sua fraca posição competitiva”. (MOYSÉS FILHO; TORRES; 

RODRIGUES, 2003) 
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A baixa participação do mercado não traz lucros nenhum a empresa e ainda, 

não tem aparente crescimento no mercado para recuperação do produto. 

Na figura 3 é apresentado a matriz BCG da empresa Farmácia Leve Barato. 

 

Figura 3- Matriz BCG da Farmácia Marx Farma 
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Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

Em conversas realizadas com o gestor da empresa, os produtos classificados 

como Estrela são os produtos similares e genéricos. Produtos similares são produtos 

de marcas concorrentes aos originais, porém com a mesma fórmula que normalmente 

são vendidos por um preço menor. Já os produtos genéricos são os que tem a mesma 

fórmula, e encontram-se no mercado com o nome da fórmula, e não um nome 

comercial como é no caso dos produtos éticos e similares. Tem uma alta procura no 

mercado por serem mais baratos, e tem um alto crescimento porque a cada dia a 

procura dosa consumidores aumenta. 

Os produtos classificados como Interrogação são os medicamentos éticos. 

Éticos são produtos de marca, também conhecidos como produtos “originais” ou de 

primeira linha. Tem uma alta procura, porém, não trazem muito rendimento para a 

empresa por serem considerados mais caros e apresentarem um pequeno percentual 

de lucro sobre o valor de venda. 
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Os produtos classificados como Vaca Leiteira são as perfumarias em geral. 

Perfumes, fraldas, desodorantes, maquiagens são os produtos que representam essa 

linha. Apesar do grande lucro, esses produtos não apresentam tanto crescimento 

como os produtos Estrela. 

Os produtos classificados no Abacaxi foram definidos como varejinho, uma 

linha grande de materiais variados, pouco procurado pelos consumidores, como 

esparadrapos, ataduras, álcool em gel, chás, gases, entre outros, porém, que a 

empresa diz ser importante. Esses produtos trazem baixo lucro por também não ter 

uma grande procura. 

 

3.2 MATRIZ SWOT 

Segundo Leandro Borges (2013), a Matriz SWOT também conhecida como 

Análise FOFA ou Matriz FOFA, foi desenvolvida na década de 60 e é um acrônimo 

para Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, ideal para verificar, posicionar ou 

começar um Planejamento Estratégico em uma empresa que visa analisar o ambiente 

da empresa no seu ramo de atuação. 

“A SWOT serve para posicionar ou verificar a situação e a posição estratégica 

da empresa no ambiente em que atua”. (MCCREADIE, 2008 p. 2) 

 

A análise SWOT é uma das práticas mais comuns nas empresas voltadas 
para o pensamento estratégico e marketing, é algo relativamente trabalhoso 
de produzir, contudo a prática constante pode trazer ao profissional uma 
melhor visão de negócios, afinal de contas, os cenários onde a empresa atua 
estão sempre mudando. (MARTINS, 2006, p. 2) 
 

O quadro da Análise SWOT, segundo Gilles B. de Paula (2015), analisa quatro 

quadrantes onde leva em consideração os fatores internos e externos de uma 

organização. Na figura 4 será apresentada a Matriz SWOT. 
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Figura 4- Análise SWOT 

 

Fonte: Redução Indústria, 2017. 

 

Conforme demonstrado na figura 4, cada item deve ser feito um diagnóstico 

para identificar elementos chave para a gestão da empresa e preparar as estratégias 

que serão utilizadas.  De acordo com a Redação Indústria Hoje (2017), o significado 

de cada quadrante são: 

 

3.2.1 S (Strengths ou Forças)  

Nesse quadrante são colocados os fatores positivos internos da empresa, e 

como o próprio nome já diz, elencar as todas as suas forças. Aquilo que empresa já 

possui de vantagem competitiva em relação as outras empresas. 

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

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

 

3.2.2 W (Weakenesses ou Fraquezas)  

Nesse quadrante são colocados os fatores negativos internos da empresa. 

Todas as desvantagens que a empresa possa ter em relação aos futuros concorrentes 

ou do seu mesmo segmento de mercado devem sem elencadas nesse quadrante. 
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“As fraquezas são consideradas deficiências que inibem a capacidade de 

desempenho da organização e devem ser superadas para evitar falência da 

organização”. (MATOS, MATOS, ALMEIDA, 2007) 

 

Com a junção desses dois fatores vistos, dá-se o ambiente geral interno da 

empresa, e é definida a situação interna como sendo favorável ou não. 

 

3.2.3 O (Opportunities ou Oportunidades) 

Nesse quadrante são colocados os fatores externos positivos que influenciam 

a empresa de alguma forma. 

“São situações, tendências ou fenômenos externos, atuais ou potenciais, que 

podem contribuir para a concretização dos objetivos estratégicos”. (CALLAES, BÔAS, 

GONZALES, 2006) 

 

3.2.4 T (Threats ou Ameaças)  

Nesse quadrante são colocados os fatores externos negativos do mercado. 

Aqui elenca-se todos os fatores que podem prejudicar ou comprometer o crescimento 

da empresa. 

“As ameaças são as forças externas que podem impactar no sucesso da 

empresa, tal como a competição, a capacidade operacional e o custo de aumentos 

dos bens”. (MORAES, 2008, p. 8) 

Juntos, formam o ambiente geral externo da empresa, e se define se sua 

situação externa está favorável ou não. Na figura 5 é apresentado a Análise SWOT 

da empresa Farmácia Leve Barato. 
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Figura 5- Análise SWOT da Farmácia Marx Farma 
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Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

De acordo com a figura 5 tem-se os produtos classificados conforme a matriz 

SWOT. 

Em conversas realizadas com o gestor da empresa, foram diagnosticados 

como forças a ausência de concorrentes próximos e o bom atendimento. A ausência 

de concorrentes é devido a empresa ser única na região, dentro de um espaço médio 

de 9 quilômetros. O bom atendimento é um ponto muito positivo para a empresa 

segundo o gestor, pois os clientes fazem elogios aos colaboradores. 

As oportunidades foram classificadas o ponto estratégico, o uso do marketing 

e o recebimento de água e luz. O ponto estratégico foi definido como oportunidade 

devido estar situado no centro do bairro, em ótima localidade. O uso do marketing 

devido a empresa utilizar as redes sociais para divulgação das promoções, 

lançamentos, entre outros, para divulgar a empresa. O recebimento de água e luz se 

torna de grande oportunidade devido a empresa conseguir agregar vendas no 

recebimento, oferecendo produtos ou divulgando as promoções e lançamentos. 

As fraquezas foram classificadas em falta de produtos e a não realização de 

entregas. A falta de produtos é um grande problema enfrentado pela empresa pois 

seu estoque é pequeno e o tempo de reposição deste estoque leva uma média de 3 

(três) dias, acarretando na perda de vendas. 

As ameaças para a empresa, são os impostos e a inadimplência de clientes. 

Os impostos altos são pagos mensal ou anualmente para que a empresa se mantenha 
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em funcionamento, absorvendo grande parte dos lucros da empresa e afetando na 

sua manutenção. A inadimplência de clientes se dá devido as vendas à prazo que 

representam mais de 50% das vendas total da empresa e ser muito comum que os 

clientes atrasem ou não paguem as contas em dia. A empresa tem a opção de realizar 

essas vendas no cartão, porém a preferência dos clientes é que a compra seja feita 

nas promissórias. 

 

3.3 MATRIZ ANSOFF 

Nessa Matriz estuda-se o produto ou o serviço de um negócio, levando em 

consideração se é um produto novo ou um produto que já existe no mercado, com a 

finalidade de avaliar a situação de mercado do negócio e determinar oportunidades 

de crescimento para a organização. 

 

Igor Ansoff criou a sua matriz Produto x Mercado, sendo que, as organizações 
poderiam assumir quatro estratégias competitivas de acordo com o potencial 
dos seus produtos para atuarem em mercados novos ou existentes. 
(MOYSÉS FILHO; TORRES; RODRIGUES, 2003, p. 23) 

 
A Matriz Ansoff cruza produtos novos e existentes com mercados novos e 

existentes, formando um quadrante, cada um com sua própria estratégia específica.    

Na figura 6 será apresentada a Matriz Ansoff.  

 

Figura 6- Matriz Ansoff 

 

Fonte: Portal do marketing, 2012. 
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Conforme demonstrado na figura 6, cada item deve ser feito uma avaliação 

de um grupo de produtos em duas dimensões: Produtos e Mercados. Sendo as 

colunas separadas por Novo ou Já Existente. De acordo com Leandro Borges (2017), 

o significado de cada quadrante são: 

 

3.3.1 Penetração de Mercado  

Refere-se ao crescimento de uma empresa, com vendas de produtos 

existentes em mercados existentes. Propõe manter o domínio dos mercados atuais, 

manter a participação de mercado e desenvolver mais que os concorrentes criando 

estratégias como liquidações, promoções, fidelizações, entre outros. 

“A estratégia de penetração de mercado visa à obtenção de market-share, 

dando ênfase em ganhos de escala e investimentos em propagandas para atrair 

clientes”. (MOYSÉS FILHO; TORRES; RODRIGUES, 2003, p. 24) 

 

3.3.2 Desenvolvimento de Mercado  

Nesse quadrante as empresas devem vender os produtos que já existem, 

porém, em novos mercados. Nesse caso, devem ser buscados novos espaços 

geográficos, exportar os produtos observando as necessidades de cada um da região. 

“Desenvolvimento de mercado significa utilizar-se de produtos existentes para 

criação de novos mercados, significando que as organizações podem, através de 

fusões e aquisições, ou por recursos próprios, iniciar a sua atuação em novos 

mercados”. (MOYSÉS FILHO; TORRES; RODRIGUES, 2003, p. 24) 

 

3.3.3 Desenvolvimento de Produtos  

Nesse quadrante as empresas sugerem que seja feito o desenvolvimento de 

novos produtos em mercados já existentes. Isso pode ser feito com lançamentos de 

novos produtos ou novas linhas, com melhorias tecnológicas, design mais atrativo, e 

outros. A criatividade é essencial para se destacar nesse tópico. 

“A estratégia de desenvolvimento de produtos preconiza o investimento de 

pesquisas para criação de atributos diferenciados para concorrer em um mercado já 

existente”. (MOYSÉS FILHO; TORRES; RODRIGUES, 2003) 

 

3.3.4 Diversificação  
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Nesse desenvolvimento, visa a criação de novos produtos para serem 

vendidos em novos mercados. Essa é considerada a mais arriscada e complicada de 

todas, pois não se conhece nada do que será criado, e nem o setor que será 

empregado o novo produto. 

Segundo Moysés Filho, Torres e Rodrigues (2003, p. 25), a estratégia de 

diversificação “seria a mais arriscada das quatro apresentadas, pelo motivo de que 

serão explorados produtos e mercados desconhecidos e dependem em grande parte 

das competências organizacionais e da percepção de valor da marca para gerenciar 

um novo mix de produtos”. 

Na figura 7 é apresentado a Matriz Ansoff da empresa Farmácia Leve Barato. 

 

Figura 7- Matriz Ansoff da Farmácia Marx Farma 
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Implantação de novas marcas; 
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Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 

 

De acordo com a figura 7 tem-se as estratégias para aprimorar o negócio da 

empresa através da Matriz Ansoff. 

Em conversas realizadas com o gestor da empresa, as estratégias 

classificadas como a penetração de mercado são as liquidações as promoções. Estas 
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estratégias já estão no mercado há bastante tempo, e são encontrados em qualquer 

mercado da área farmacêutica. 

No desenvolvimento de mercado, foram colocadas como estratégias, abertura 

de uma nova filial e o início das entregas aos consumidores, abrindo espaço para 

crescimento da empresa atingindo novos mercados 

No quadrante desenvolvimento de produtos, foram colocados o 

aperfeiçoamento do produto ou serviço e as melhorias tecnológicas. O foco é melhorar 

o que é oferecido para os consumidores atualmente. 

Na diversificação foram classificados a implantação de novas marcas de 

medicamentos e perfumarias e a aquisição dos lançamentos, com o intuito de atrair 

os consumidores para as novidades oferecidas pela empresa. 
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4. IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

Com a pesquisa realizada dentro da empresa, é possível perceber pontos 

positivos e negativos e que afetam o seu desenvolvimento, porém, que podem ser 

mudados com estudo da possibilidade de inovação. 

Pontos positivos observados foram a empresa ser única na região, ou seja, 

não tem concorrentes no bairro. 

Outro ponto positivo é o recebimento de água e luz que contribui para o 

aumento do fluxo dentro da empresa. Segundo o empresário, os clientes que entram 

na farmácia para pagar as contas, normalmente acabam comprando algum produto. 

Os pontos negativos que podem ser notados, são a falta de produtos em geral, 

e que normalmente não tem nenhum produto substituto para oferecer ao cliente. 

A falta de motivação dos colaboradores em oferecer ao cliente um produto, 

que para a empresa pode trazer mais lucro também, é notável dentro da empresa (não 

oferecem produtos genéricos ou similares, que para o cliente sai mais barato). 

Com a finalidade de trazer melhorias nas vendas, as empresas podem 

oferecer treinamentos para motivar e capacitar os colaboradores, e os empresários 

podem pagar comissões por esses produtos, que possuem um custo benéfico a 

empresa, e consequentemente, apresentam um maior lucro, e para o cliente, o preço 

de venda é mais atrativo. 

Outro fator que pode trazer melhorias, é a implantação de uma planilha que 

avise ao empresário, que o produto está acabando e que possa auxiliar na compra e 

reposição de estoque. 

A empresa está perdendo vendas e isso pode ser mudado, com estudo e 

desempenho de todos. 
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5- ORGANIZAÇÃO 

A organização pode ser definida como um sistema planejado por um 

conjunto de duas ou mais pessoas com a finalidade de realizar tarefas. 

Ela é composta por máquinas, equipamentos, pessoas e matérias primas ou 

produtos acabados.  

Dentro da organização é realizado um ciclo de operações, que conta com a 

colaboração de fornecedores, entre outras empresas terceirizadas, que 

disponibilizam esse produto acabado ou a matéria prima. 

 

Uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por 
finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização torna-
se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma 
pessoa. Uma grande empresa ou uma pequena oficina, um laboratório ou o 
corpo de bombeiros, um hospital ou uma escola são todos exemplos de 
organizações. (MAXIMINIANO, 1992, p. 3) 
 

Sendo assim, pode-se dizer que a organização é formada de pessoas, 

tarefas e administração. 

 

5.1- HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 

Fundada no dia 02 de fevereiro de 2007, a Farmácia Marx Farma Vila Reis 

completou 11 anos.  

Seu Proprietário, Marcelo Marques, já tinha duas outras empresas, e 

pensando em crescer e aumentar sua lucratividade, abriu mais uma filial. 

Atualmente, todos os dias, atende um grande número de pessoas. 

Mas, durante esses 11 anos a empresa passou por alguns processos de 

mudança, e que hoje faz toda a diferença. 

Iniciou com 3 (três) funcionários, sendo 1 (um) caixa, 1 (um) farmacêutico e 

1 (um) atendente, e com horário de atendimento de segunda a domingo, das 08:00 

horas às 19:00 horas. Com o passar dos anos, a empresa renovou por diversas 

vezes o quadro de funcionários, porém, mantendo sempre o mesmo atendente e o 

mesmo farmacêutico. 

Em certa época, a empresa apresentou um início de uma crise empresarial, 

dispensando o caixa, e mantendo o atendente e o farmacêutico. Foi aí que o 

proprietário da empresa fez uma proposta para o atendente, de comprar a empresa. 
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No dia 21 de junho de 2016, Gilsomar Rossi assumiu a empresa como 

proprietário, e se mantêm nela até hoje. Após 3 (três) meses da compra, o novo 

proprietário contratou 1 (um) novo caixa. 

Hoje a empresa conta com um quadro de 3 (três) funcionários. Parou de abrir 

aos domingos devido as fiscalizações e exigências para que a mesma abrisse. 

Melhorou a rotatividade de clientes e aumentou os lucros da empresa. Foi implantado 

o Programa Farmácia Popular, que entrega medicamentos de graça, ou com um alto 

desconto, para melhoria da empresa e benefício dos clientes. 

 

5.2- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

Segundo Chiavenato (2001, p. 251), “organograma é o gráfico que 

representa estrutura formal da empresa”. 

Foi criada por volta de 1856 nos EUA, por Daniel C. MacCallum, 

apresentando quatro formas de representação: vertical, horizontal, circular ou 

funcional. 

Ela apresenta toda a divisão da empresa, seus setores, cargos e quem 

executa as tarefas. Não tem tamanho exato, podendo ser pequena, média ou grande. 

Daft (2006, p. 79) aponta que três componentes-chave na definição de 

estrutura organizacional são: 

 

1. A estrutura organizacional determina relações formais de subordinação, 
entre as quais o número de níveis na hierarquia e amplitude de controle de 
gerentes e supervisores.  
2. A estrutura organizacional identifica o agrupamento de indivíduos em 
departamentos e de departamentos na organização como um todo. 
3. A estrutura organizacional inclui o projeto de sistemas para assegurar 
comunicação eficaz, coordenação e integração de esforços entre os 
departamentos. 
 

Na figura 8 está representado, em forma de organograma vertical, a estrutura 

organizacional da empresa Farmácia Marx Farma.  
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Figura 8- Organograma da Farmácia Marx Farma 
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Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 
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Como relatado anteriormente, a empresa é composta por 03 (três) 

colaboradores, mas as principais funções e decisões tomadas, são realizadas pelo 

gestor e proprietário da empresa. Os demais colaboradores auxiliam nos processos 

quando surgem a necessidade. 

 

5.3- UNIDADES ORGANIZACIONAIS  

Segundo o gestor da empresa, o organograma da Farmácia Marx Farma se 

divide em cinco setores: recursos humanos, compras, financeiro, marketing e 

vendas. Cada um destes setores tem sua função específica e é essencial para 

garantir o bom funcionamento da empresa. 

Segundo o gestor da empresa, o setor de Recursos Humanos visa a seleção 

e contratação de profissionais e orientação dos objetivos que a empresa deseja 

alcançar, afim de manter um ambiente harmonioso para empregado e o empregador. 

Além disso, a setor de Recursos Humanos faz toda a folha de pagamento dos 

colaboradores. Outro fator importante nesse setor, é a motivação dos integrantes da 

empresa. Tanto empregado quanto empregador perdem a motivação por motivos 

internos e até externos.  

Silva (2002, p. 224), afirma que: “o principal interesse gerencial é motivar os 

funcionários a alcançar os objetivos organizacionais de um modo eficiente e eficaz”. 

CHAVIENATO (2009, p. 124) diz que “As políticas de recursos humanos se 

referem às maneiras pelas quais a organização pretende lidar com seus membros, 

e, por intermédio deles, atingir os objetivos organizacionais”. 

Muitos dizem que o setor de Recursos Humanos não é mais um setor de 

grande importância para a empresa, pois tem muitas empresas que terceirizam esse 

serviço, onde o custo e a mão de obra acaba sendo menor, porém no caso da 

Empresa Marx Farma, esse serviço de terceirização não é utilizado. 

Outro setor de grande importância para a empresa é o setor de Compras. 

Segundo o gestor, nele são estudados todos os fornecedores disponíveis, afim de 

escolher a empresa fornecedora com melhor preço, prazo e melhor forma de 

entrega. 

Nesse setor observa-se também o estoque e o fluxo de venda dos produtos, 

pois é a partir deles que as compras são realizadas. Esses dados são retirados de 

um sistema que a empresa utiliza, onde localiza os produtos vendidos de 

determinado período. 
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Para Costa (2002, p. 150), em relação a gestão, a área de compras pode se 

dizer: 

 

Atualmente, a Área de Compras tem conquistado espaço significativo na 
administração. A moderna gestão dos estoques e o advento da informática 
nos processos logísticos agilizaram os processos e permitiram a redução 
dos níveis dos estoques; cada vez mais compramos com maior frequência 
e em quantidades menores, fazendo com que as estratégias de compras 
favoreçam o sucesso das empresas. 
 

São estudados os valores repassados para a empresa, gerando o valor do 

produto a ser vendido, onde fique adequado tanto ao consumidor, quanto para a 

empresa. 

Conforme relato do gestor da empresa, o setor Financeiro tem como uma de 

suas funções, a responsabilidade pelo fluxo de caixa e fechamento do mesmo. 

Analisar se os valores vendidos e recebidos estão sendo coerentes, e se a empresa 

está gerando lucro ou despesas.  

Para Borges (2013, p. 5), “é um conjunto de ações e procedimentos 

administrativos, envolvendo o planejamento, análise e controle das atividades 

financeiras da empresa, visando maximizar os resultados econômico-financeiros 

decorrentes de suas atividades operacionais”. 

Com a geração de lucros, o setor Financeiro também estuda a possibilidade 

de investimentos para crescimento da empresa podendo aumentar o espaço, as 

opções de produtos e até o número de colaboradores da empresa. 

Ferreira (2014, p. 5) diz que “os principais objetivos da função financeira são 

obter o montante adequado para a continuidade do negócio e conservar e saber 

obter lucro do capital para que os investimentos continuem fluindo”. 

Também tem a função de fazer o pagamento dos boletos bancários, entre 

outros pagamentos e despesas que a empresa possui como água, luz, internet, 

fornecedores, aluguel e outros. 

O setor de Marketing é de enorme importância para qualquer empresa. Para 

Baker (2005, p. 5), a função de marketing, basicamente, é responsável por gerenciar 

o composto de marketing (produto, preço, distribuição e comunicação). Tem a função 

de divulgar o produto vendido e as promoções que a empresa oferece aos 

consumidores. 

É no setor de Marketing que o público alvo é estudado, afim de descobrir 

qual a melhor forma de trazê-lo para dentro da empresa. Também não pode ser 
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esquecido que o profissional de Marketing deve estudar e conhecer muito bem seus 

concorrentes. Qualquer empresa que seja excelente no trabalho que desempenha, 

acompanha seus concorrentes para não ficar para trás. 

O profissional de Marketing deve ser criativo, estrategista e deve sempre 

estar ligado aos meios de comunicação como propagandas neles expostas, internet 

e até de redes sociais, com a finalidade de sempre estar por dentro das novidades 

do mercado, como os lançamentos, criando estratégias de melhoria e de vendas 

para a empresa. 

O último setor a ser relatado é o setor de Vendas. O setor de vendas, 

conforme relatado pelo gestor é essencial para que a empresa cresça dentro do 

mercado e é a partir das vendas que a empresa consegue efetuar todas as outras 

atividades já citadas. 

Para Weitz (2004), a venda é definida como um processo de comunicação 

em que um vendedor identifica e satisfaz às necessidades de um comprador para o 

benefício de longo prazo de ambas as partes. 

No setor de Vendas é realizado o atendimento ao cliente, tanto na venda de 

produtos, quanto no auxílio para esclarecimentos de dúvidas sobre a área da saúde 

e beleza em geral.  

Segundo Kotler (2003), vendas é a comunicação verbal direta concebida 

para explicar como bens, serviços ou ideias de uma pessoa ou organização servem 

às necessidades de um ou mais clientes potenciais. 

Outro ponto importante, é o cadastro de clientes que é realizado na hora da 

venda. Com ele, a empresa consegue manter um contato com o cliente e parcelar 

suas compras, quando necessário. 

 

5.4- LAYOUT  

Segundo Paranhos Filho (2007), Layout também pode ser conhecido com 

arranjo físico, esquema, design ou projeto, e é um esboço da estrutura física de 

determinado local, com a finalidade de demonstrar como estão organizados os 

equipamentos, setores, instalações, entre outros.  

 

O arranjo físico corresponde ao arranjo dos diversos postos de trabalho nos 
espaços existentes na organização, envolvendo além da preocupação de 
melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, segundo a natureza 
da atividade desempenhada, a arrumação dos móveis, máquinas, 
equipamentos e matérias primas. (CURY, 2000, p. 2) 
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Pode-se dizer que com o Layout, a empresa pode ser vista pela parte de 

cima. 

Na figura 9 é representado o Layout da empresa Farmácia Marx Farma. 
 

 
Figura 9-  Layout da Farmácia Marx Farma 
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Fonte: Autora do Trabalho, 2018. 
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Segundo o gestor pela Empresa, o Layout da Farmácia Marx Farma foi 

realizado a partir das medidas que o espaço da empresa ocupa, medindo 7 (sete) 

metros de largura e 9 (nove) metros de comprimento.  

Como pode ser observado na figura 9, os setores de escritório, banheiro, 

estoque e sala de aplicação, ocupa praticamente metade da área disponível da 

empresa. Na parte frontal da empresa, estão os medicamentos e perfumarias 

expostos nas prateleiras aos clientes, apresentando duas portas de entrada, e entre 

elas, cadeiras para clientes. As prateleiras internas aos balcões estão os 

medicamentos, e as externas, as perfumarias. 

 

5.5- PROCESSOS OPERACIONAIS 

Segundo Lins (1993), o fluxograma destina-se à descrição de processos. Um 

processo é uma determinada combinação de equipamentos, pessoas, métodos, 

ferramentas e matéria prima, que geram um produto ou serviço com determinadas 

características. 

Serve para mostrar passo a passo de algum processo ou serviço executado 

dentro da empresa. 

 

Existem, basicamente, dois tipos de fluxogramas: aqueles que são mais 
adequados para descrever pequenas atividades, compostas de poucos 
passos e que requerem uma simbologia restrita, pois apresentam poucos 
eventos ocorrendo e que, na maioria dos casos, podem ser tratados como 
sequências, e, por outro lado, aqueles mais complexos, envolvendo o início 
até o fim uma grande quantidade de ações, decisões, funções, áreas. 
(BALLESTEROALVAREZ, 2000, p. 235) 

 

5.5.1- Fluxograma horizontal 

O fluxograma horizontal, faz referência a sequência das subdivisões ou 

etapas que estão envolvidas no processo que seguem esse sentido horizontal. Conta 

com uma tabela de símbolos que indicam ações, e o caminho a ser percorrido para 

concluir essa ação. 

Na figura 10 é representado o Fluxograma Horizontal na área de Recursos 

Humanos da empresa Farmácia Marx Farma. 
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Figura 10- Fluxograma Horizontal de Recursos Humanos da Farmácia Marx Farma 
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Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

O fluxograma horizontal de Recursos Humanos da organização inicia-se 

pelo recebimento da atividade a ser executada. Em seguida, é feito uma avaliação 

do processo ou do documento (avaliação de currículos, holerites ou de um processo 

para realizar treinamentos), e decide se há ou não a necessidade e condições de 

realizar os mesmos. Se sim, é realizado a atividade destinada, se não, faz-se um 

novo planejamento para programar o melhor momento da execução da atividade. 
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Na figura 11 é representado o Fluxograma Horizontal na área de Compras 

da empresa Farmácia Marx Farma. 

 

Figura 11- Fluxograma Horizontal de Compras da Farmácia Marx Farma 
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Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

O fluxograma horizontal de compras da empresa inicia-se pela análise do 

estoque. Em seguida, é analisado se há ou não a necessidade de comprar os 

produtos. Se sim, é realizado o pedido da mercadoria. Após a realização dessa 
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tarefa, é aguardado a entrega dos mesmos. Com a entrega, é feito o armazenamento 

dos produtos e em seguida, liberado para venda. Se não for visto a necessidade da 

realização da compra, o produto que deve ter em estoque, é liberado para venda. 

Na figura 12 é representado o Fluxograma Horizontal na área do Financeiro 

da empresa Farmácia Marx Farma. 

 
 

Figura 12- Fluxograma Horizontal do Financeiro da Farmácia Marx Farma 
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Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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O fluxograma horizontal do financeiro da Farmácia inicia-se pela verificação 

da entrada do dinheiro e os pagamentos que devem ser feitos. Em seguida, calcula-

se o saldo disponível para a execução dos pagamentos. Se o saldo for positivo e 

houver a possibilidade de pagamento, o mesmo é realizado. Se o saldo não for 

positivo, deve ser estudado o motivo pelo qual o mesmo não foi o suficiente, e deve-

se planejar uma nova ação para executar o pagamento.  

Na figura 13 é representado o Fluxograma Horizontal na área de Marketing 

da empresa Farmácia Marx Farma. 

 

Figura 13- Fluxograma Horizontal de Marketing da Farmácia Marx Farma 
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Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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O fluxograma horizontal de marketing da Marx Farma inicia-se pela 

verificação da atividade estipulada, como a divulgação de algum produto ou da 

própria empresa, a criação de uma estratégia ou até o estudo do público alvo. Em 

seguida, é observado se há produtos disponíveis para executar a atividade. Se sim, 

a atividade é executada conforme o planejamento. Se não, é realizado um novo 

planejamento com os materiais disponíveis no momento, para efetuar a atividade 

designada ao setor. 

Na figura 14 é representado o Fluxograma Horizontal na área de Vendas da 

empresa Farmácia Marx Farma. 

 

Figura 14- Fluxograma Horizontal de Vendas da Farmácia Marx Farma 
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Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Em conversas realizadas com o gestor da empresa, foi diagnosticado que o 

fluxograma horizontal de vendas se inicia pela verificação do produto em estoque. 

Se sim, o produto é liberado para venda. Se não, o processo de pedido do produto 

é realizado o mais rápido possível ou é oferecido para o cliente um outro produto que 

possa substituir o produto desejado. 

 

5.5.2- Fluxograma vertical 

O fluxograma vertical, faz referência a sequência das subdivisões ou etapas 

que estão envolvidas no processo que seguem esse sentido vertical. Conta com uma 

tabela de símbolos que indicam ações, e o caminho a ser percorrido para concluir 

essa ação. 

Na figura 15 é representado o Fluxograma Vertical na área de Recursos 

Humanos da empresa Farmácia Marx Farma. 

 

Figura 15- Fluxograma Vertical de Recursos Humanos da Farmácia Marx Farma 
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Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Em conversas realizadas com o gestor da empresa, foi diagnosticado que o 

fluxograma vertical de Recursos Humanos se inicia pelo recebimento da atividade a 

ser executada. Em seguida, é feito uma avaliação do processo ou do documento 

(avaliação de currículos, holerites ou de um processo para realizar treinamentos), e 

decidi se há ou não a necessidade e condições de realizar os mesmos. Se sim, é 

realizado a atividade destinada, se não, faz-se um novo planejamento para 

programar o melhor momento da execução da atividade. 

Na figura 16 é representado o Fluxograma Vertical na área de Compras da 

empresa Farmácia Marx Farma. 

 

Figura 16- Fluxograma Vertical de Compras da Farmácia Marx Farma 
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Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, o 

fluxograma vertical de compras inicia-se pela análise do estoque. Em seguida, é 

analisado se há ou não a necessidade de comprar os produtos. Se sim, é realizado 

o pedido da mercadoria. Após a realização dessa tarefa, é aguardado a entrega dos 

mesmos. Com a entrega, é feito o armazenamento dos produtos e em seguida, 
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liberado para venda. Se não for visto a necessidade da realização da compra, o 

produto que deve ter em estoque, é liberado para venda. 

Este fluxograma vertical se torna de grande importância para que a empresa 

saiba quais os passos deverão ser seguidos, para que seja tomada a melhor decisão. 

Na figura 17 é representado o Fluxograma Vertical na área do Financeiro da 

empresa Farmácia Marx Farma. 

 

Figura 17- Fluxograma Vertical do Financeiro da Farmácia Marx Farma 

Fluxograma Vertical 

 
 
Rotina: Atual                 Tipo de Rotina 
     Proposta 

 
 
Setor:                       Financeiro 

Orde

m 

Símbolos Setor Descrição dos passos 

1      Finan. Realizar o planejamento financeiro 

2      Finan. Controlar o fluxo de caixa 

3      Finan. Realizar os pagamentos e  

recebimentos 

4      Finan. Analisar o faturamento mensal 

S
ÍM

B
O

L
O

S
 

 Análise ou operação 

T
O

T
A

IS
 

1 

 Transporte 0 

 Execução ou inspeção 3 

 Arquivo provisório 0 

 Arquivo definitivo 0 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, o 

fluxograma vertical do financeiro inicia-se pela verificação da entrada do dinheiro e 

os pagamentos que devem ser feitos. Em seguida, calcula-se o saldo disponível para 

a execução dos pagamentos. Se o saldo for positivo e houver a possibilidade de 

pagamento, o mesmo é realizado. Se o saldo não for positivo, deve ser estudado o 

motivo pelo qual o mesmo não foi o suficiente, e deve-se planejar uma nova ação 

para executar o pagamento.  

Na figura 18 é representado o Fluxograma Vertical na área de Marketing da 

empresa Farmácia Marx Farma. 
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Figura 18- Fluxograma Vertical do Marketing da Farmácia Marx Farma 

Fluxograma Vertical 
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Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, o 

fluxograma vertical de marketing inicia-se pela verificação da atividade estipulada, 

como a divulgação de algum produto ou da própria empresa, a criação de uma 

estratégia ou até o estudo do público alvo. Em seguida, é observado se há produtos 

disponíveis para executar a atividade. Se sim, a atividade é executada conforme o 

planejamento. Se não, é realizado um novo planejamento com os materiais 

disponíveis no momento, para efetuar a atividade designada ao setor. 

Na figura 19 é representado o Fluxograma Vertical na área de Vendas da 

empresa Farmácia Marx Farma. 
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Figura 19- Fluxograma Vertical de Vendas da Farmácia Marx Farma 

Fluxograma Vertical 
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Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, o 

fluxograma vertical de vendas inicia-se pela verificação do produto em estoque. Se 

sim, o produto é liberado para venda. Se não, o processo de pedido do produto é 

realizado o mais rápido possível ou é oferecido para o cliente um outro produto que 

possa substituir o produto desejado. 
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6- OBSERVAÇÃO DA REALIDADE ORGANIZACIONAL  

O quadro a seguir, demonstra de modo geral uma pesquisa realizada com 

as principais áreas da empresa Farmácia Marx Farma. 

 

Quadro 1- Análise Geral das áreas empresariais 

 Avaliação 

Gestão 70 

Inovação 69 

Marketing 110 

Marketing Digital 51 

Meio Ambiente 75 

Produção 85 

Qualidade 106 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Gráfico Radar 1- Análise Geral das áreas empresariais 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

O quadro 1 apresenta os valores gerados após a avaliação do gestor da 

empresa nas áreas empresariais 
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O gráfico 1, apresentado em gráfico radar, mostra os pontos atingidos após 

a avalição do gestor da empresa. 

Dentre esses fatores estão gestão, inovação do produto, marketing, 

marketing digital, meio ambiente, produção e qualidade, e pode-se notar as áreas 

que apresentam maior déficit, e as áreas que estão dentro do desejado pela empresa 

e pela pesquisa, ou seja, que não precisam ser estudadas soluções para melhoria. 
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  

Nesse tópico, terá a definição de cada tema da pesquisa realizado dentro da 

empresa Farmácia Marx Farma, com os respectivos gráficos e tabelas, trazendo os 

resultados da pesquisa. 

 

7.1- GESTÃO 

A gestão é uma das ciências humanas relacionada com a administração de 

empresas e tem por finalidade, fazer com que seja alcançado seus objetivos. 

É o gestor que alinha a missão, os valores e a visão da empresa, podendo 

também administrar todas as áreas da empresa, sem exceção como a gestão 

financeira, de projetos, de processos, de qualidade, de pessoas, entre outros. 

Segundo Jones (2010, p. 7), “gestão é uma ferramenta que as pessoas usam 

para coordenar suas ações e obter alguma coisa que desejam ou valorizam”. 

 

O êxito do desenvolvimento de executivos em uma empresa é resultado, 
em grande parte, da atuação e da capacidade dos seus gerentes no seu 
papel de educadores. Cada superior assume este papel quando ele procura 
orientar e facilitar os esforços dos seus subordinados para se 
desenvolverem". (RIEGEL, 2010. p. 1) 
 

O gestor pode ser considerado como a “bússola” da empresa. Ele é 

responsável por comunicar, coordenar, ordenar, tomar decisões e motivar a equipe 

para a realização do objetivo da organização. 

 

Quadro 2- Resultado da pesquisa da área de gestão da Farmácia Marx Farma 

GESTÃO 
Total Máximo Avaliação  

110 70 

Áreas Avaliação  

Visão da Empresa 3 

Missão da Empresa 3 

Objetivo da Empresa 3 

Estratégias da Empresa 6 

Indicadores e Metas 10 

Plano de Ação 10 

Desempenho da Empresa 10 

Desenvolvimento Gerencial 10 

Capacitação de Colaboradores 3 

Finanças da Empresa 6 

Práticas de Gestão 6 
Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Gráfico Radar 2- Resultado da pesquisa da área de gestão da Farmácia Marx Farma 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, a área 

de gestão tem alguns pontos que necessitam de melhorias para crescimento da 

empresa. A missão, visão, objetivos e a capacitação dos colaboradores, são os que 

menos pontuaram. 

Já outros pontos como indicadores e metas, planos de ação, desempenho 

da empresa e desenvolvimento gerencial, atingiram notas máximas, favorecendo 

para o desempenho e crescimento da empresa, não necessitando de melhorias. 
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exigem inovação. Todos os dias é lançado um novo produto e se a empresa não 

inovar, consequentemente, terá dificuldades em acompanhar a concorrência. 

 

Quadro 3- Resultado da pesquisa da área de inovação do produto da Farmácia Marx 
Farma 

INOVAÇÃO DE PRODUTO 
Total Máximo Avaliação 

110 69 

Áreas Avaliação  

Grau de importância da inovação na empresa 10 

Braisntorm (tempestade de ideias) 0 

Estímulos à inovação 6 

Sugestões dos Funcionários 3 

Análise das sugestões dos funcionários (processo formalizado) 0 

Planeja novos produtos 10 

Lança produtos ou inova em produtos já existentes 10 

Novos Produtos 10 

Mudanças na Estética dos Produtos 0 

Parcerias 10 

Materiais / Equipamentos / Insumos 10 
Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Gráfico Radar 3- Resultado da pesquisa da área de inovação do produto da Farmácia 
Marx Farma 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, a área 

de inovação de produtos tem alguns pontos que necessitam de melhorias para 

crescimento da empresa. A parte que envolve as sugestões de funcionários, foi a 

que menos pontuou. A empresa deve dar oportunidade aos colaboradores de 

opinarem, e de trazer ideias de melhorias para a empresa. 

Já outros pontos como planejamento de novos produtos, lançamentos ou 

inovação de produtos já existentes no mercado, lançamentos de novos produtos, 

parcerias com outras empresas ou fornecedores, e os materiais e equipamentos 

utilizados para funcionamento da empresa, atingiram notas máximas, favorecendo 

para o desempenho e crescimento da empresa, não necessitando de melhorias. 

Outros pontos como braisntorm e a análise de sugestões dos funcionários, 

não são aplicadas dentro da empresa. 

 

7.3- MARKETING 

O marketing dentro das empresas pode ser considerado como um processo 

de planejamento e execução com a finalidade de atingir a meta estabelecida e suprir 

as necessidades dos clientes e do mercado. 

Uma das estratégias mais conhecidas dentro da área do o marketing são os 

4P’s (produto, preço, praça e promoção), que tem for finalidade, trazer bons 

resultados para a empresa como crescimento da empresa, aumento dos lucros e 

satisfação dos clientes, devendo sempre saber qual o produto ideal que o público 

alvo procura, definir o melhor mercado de atuação, estipular o preço ideal para venda 

do produto e divulgar o seu produto ou serviço da melhor maneira possível.  

Ao entender o que são os 4 P’s, o significado de marketing fica mais claro. 

Deve-se conhecer as necessidades do consumidor, definir o valor a ser cobrado pelo 

produto ou serviço, definir onde será distribuído o produto ou serviço e a forma de 

como ele será divulgado para chegar até seu público alvo. 

 

O marketing é o processo de planejar e executar a definição do preço, 
promoção, distribuição de ideias, bens e serviços com o intuito de criar 
trocas que atendam metas individuais e organizacionais. Desta forma é 
possível identificar que o marketing tem uma função importante na venda 
de produtos ou serviços para a organização. (PETER, 2000, p. 4) 
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Em resumo, as empresas utilizam-se do marketing para agregar valor ao seu 

produto ou serviço, tornando a venda mais fácil. 

 

Quadro 4- Resultado da pesquisa da área de marketing da Farmácia Marx Farma 

MARKETING 
Total Máximo Avaliação  

110 110 

Áreas Avaliação  

Planejamento de Marketing 10 

Gestão de Relacionamento com Clientes 10 

A empresa conhece o perfil dos seus clientes 10 

Comunicação com os Clientes  10 

Meios de Divulgação 10 

Marca  10 

Logomarca  10 

Catálogo 10 

Relação com Fornecedores 10 

Análise do Ciclo de Vida do Produto 10 

Estratégia de Preço  10 
Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Gráfico Radar 4- Resultado da pesquisa da área de marketing da Farmácia Marx 
Farma 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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logomarca, catálogos, relacionamento com fornecedores, ciclo de vida dos produtos 

e estratégias de preços, atingiram notas máximas, favorecendo para o desempenho 

e crescimento da empresa, não necessitando de melhorias. 

 

7.4- MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 

Segundo Torres, (2009), o marketing digital é a aplicação das ferramentas 

do marketing na internet, procurando envolver publicidade, propaganda, promoção 

e divulgação. 

Segundo Fascioni (2007), “tem-se a definição de marketing digital, como 

uma maneira de se fazer marketing por meio de ações de comunicação que as 

empresas utilizam com recursos digitais, podendo ser representados via internet”. 

Se foco é desenvolver estratégias em que as organizações proporcionem 

uma troca rápida de informação, além de trazer agilidade e conforto para os clientes, 

pois os mesmos podem conhecer o produto ou serviço sem sair de casa. 

 

Quadro 5- Resultado da pesquisa da área de marketing digital/virtual da Farmácia 
Marx Farma 

MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 
Total Máximo Avaliação  

110 51 

Áreas Avaliação  

Estratégia de Marketing Digital / Virtual 3 

Planejamento de Marketing Digital / Virtual 3 

Site Institucional 6 

Loja Virtual / E-commerce  (B2B, B2C, M-commerce, S-commerce) 0 

Redes Sociais e Fanpage 10 

Empresa On Line 0 

Equipe 3 

Ferramentas de Gestão 3 

Anúncios pagos via Google ou Redes Sociais 10 

Marketing Vídeo 10 

Representatividade das vendas pela internet 6 
Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Gráfico Radar 5- Resultado da pesquisa da área de marketing digital/virtual da 
Farmácia Marx Farma 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, a área 

de marketing digital/virtual tem alguns pontos que necessitam de melhorias para 

crescimento da empresa. A estratégia e planejamento de marketing, a equipe, as 

ferramentas de gestão, e a representatividade das vendas pela internet são os que 

menos pontuaram. 

Já outros pontos como redes sociais de modo geral, anúncios nas redes 

sociais e o marketing vídeo atingiram notas máximas, favorecendo para o 

desempenho e crescimento da empresa, não necessitando de melhorias. 

Outros pontos como loja virtual e empresa on-line, não são aplicados dentro 

da empresa. 

 

7.5- MEIO AMBIENTE 

O meio ambiente é um assunto muito importante dentro das empresas, em 

geral, pois as mesmas devem atuar dentro das normas e regularizações, diminuindo 

os danos ambientais que trazem riscos para todos os seres vivos. 
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Segundo Epelbaum (2004), “a gestão ambiental pode ser entendida como a 

parte da gestão empresarial que cuida da identificação, avaliação, controle, 

monitoramento e redução dos impactos ambientais a níveis pré-definidos”. 

A empresa deve agir de modo inteligente, reutilizando o que for possível, e 

o que não for, deve ser descartado de modo correto.  

Atualmente, existem várias empresas que realizam a coleta desses materiais 

que não são utilizados pela empresa, e que podem ser reciclados como plástico, 

papel, metal, entre outros. Os produtos que não podem ser reutilizados, devem ser 

separados para coleta e destino final.  

 

Quadro 6- Resultado da pesquisa da área de meio ambiente da Farmácia Marx Farma 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Gráfico Radar 6- Resultado da pesquisa da área de meio ambiente da Farmácia Marx 
Farma 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, a área 

de meio ambiente tem alguns pontos que necessitam de melhorias para crescimento 

da empresa. A política ambiental, a reciclagem de resíduos e os indicadores de 

desempenho são os que menos pontuaram. 

Já outros pontos como licença ambiental, cadastro no IBAMA, plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos, armazenamento de resíduos e eficiência no 

gasto de energia, atingiram notas máximas, favorecendo para o desempenho e 

crescimento da empresa, não necessitando de melhorias. 

Outros pontos como efluentes líquidos e captação de água da chuva, não 

são aplicados dentro da empresa. 

 

7.6- PRODUÇÃO 

Segundo Lavoisier, a área da produção dentro de uma empresa é 

responsável por confeccionar produtos ou serviços a partir das matérias primas e 

informações que passam por uma transformação até chegar no consumidor final. 

Essa transformação segue o seguinte processo: 
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Slack (1999, p. 25) simplifica o conceito de administração da produção 

dizendo que se “trata da maneira pela qual as organizações produzem bens e 

serviços”. 

A produção é o centro de toda atividade da empresa, onde são feitos 

produtos de qualidade e que atendem as necessidades dos clientes. Sem um setor 

de produção eficaz, a empresa corre o risco de não crescer no mercado.  

 

Quadro 7- Resultado da pesquisa da área de produção da Farmácia Marx Farma 

PRODUÇÃO 
Total Máximo Avaliação  

110 85 

Áreas Avaliação  

Controle de Produção / Planejamento 3 

Cronometragem 0 

Metas de Produção 10 

Balanceamento 10 

Logística 10 

Gerenciamento da Produção 10 

Habilidade / Polivalência  10 

Instalações Elétricas 10 

Espaço Físico 6 

Capacidade de Produção 10 

Equipamentos / Tecnologia / Maquinário 6 
Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Gráfico Radar 7- Resultado da pesquisa da área de produção da Farmácia Marx Farma 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, a área 

de produção tem alguns pontos que necessitam de melhorias para crescimento da 

empresa. O controle de produção e planejamento, o espaço físico e os maquinários 

em geral são os que menos pontuaram. 

Já outros pontos como metas de produção/venda, balanceamento, logística, 

gerenciamento de produção, habilidades, instalações elétricas e capacidade de 

produção/venda, atingiram notas máximas, favorecendo para o desempenho e 

crescimento da empresa, não necessitando de melhorias. 

Outros pontos como cronometragem não são aplicados dentro da empresa. 

 

7.7- QUALIDADE 

A qualidade tem seu papel cada vez mais importante dentro das 

organizações, pois está diretamente ligada à satisfação do cliente. 

A qualidade tem uma forma ampla de ser interpretada, pois envolve a 

qualidade de produtos, atendimentos, agilidade, prazos, informações, processos, 

objetivos, sistemas, entre outros. 
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Segundo Garvin (2002, p. 52) “admite-se que cada consumidor tenha 

diferentes desejos ou necessidades e que os produtos que atendam melhor suas 

preferências sejam os que eles acham os de melhor qualidade”. 

A empresa deve fazer um planejamento para realizar um serviço ou produto 

com qualidade, afim de sempre proporcionar ao consumidor, um produto que atenda 

às suas necessidades. 

A busca da empresa ou do consumidor pela qualidade, traz grandes 

vantagens. Um produto ou serviço de qualidade, mesmo sendo mais caro como 

acontece na maioria das vezes, acaba durando por mais tempo ou trazendo maiores 

benefícios ao consumidor, fazendo com que compense o valor pago. 

Assim, nota-se facilmente que a busca pela qualidade, gera ganhos para 

todos envolvidos no processo. 

 

Quadro 8- Resultado da pesquisa da área de qualidade da Farmácia Marx Farma 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Gráfico Radar 8- Resultado da pesquisa da área de qualidade da Farmácia Marx Farma 

 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, a área 

de qualidade tem alguns pontos que necessitam de melhorias para crescimento da 

empresa. A reclamação dos clientes, foi a única área apontada e que precisa ser 

absorvida. Dentre elas estão a falta de produtos e a não realização das entregas à 

domicílio. A empresa deseja receber as reclamações e criar estratégias de melhorias 

para gerar satisfação aos clientes. 

Já outros pontos como funções e responsabilidades, seleção de 

colaboradores, bem-estar e satisfação dos colaboradores, satisfação dos clientes, 

desempenhos dos produtos/processos/serviços, fornecedores da empresa, 

processos, controle dos processos, saúde e segurança do trabalho e certificações, 

atingiram notas máximas, favorecendo para o desempenho e crescimento da 

empresa, não necessitando de melhorias. 
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8. PLANO DE AÇÃO 

O plano de ação é uma ferramenta muito utilizada dentro das empresas para 

planejamento e acompanhamento das atividades executadas, afim de trazer 

organização e fazer com que seja atingido os objetivos, para trazer melhorias para a 

empresa. 

Segundo Chiavenato (2004) “O planejamento é a primeira das funções 

administrativas e é o que determina antecipadamente os objetivos a serem atingidos 

e como alcançá-los” 

Esse plano de ação, normalmente é feito em formato de tabela e com o auxílio 

da ferramenta 5W 2H. 

Behr (2008, p. 39) define esta ferramenta como sendo "uma maneira de 

estruturarmos o pensamento de uma forma bem organizada e materializada antes de 

implantarmos alguma solução no negócio”. 

Essa ferramenta é composta pelas seguintes perguntas:  

 

Quadro 9- 5W2H 

5W2H 

O que? Por que? Onde? Quando? Quem? Como? Quanto? 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

Com a conclusão das respostas, a empresa consegue definir o passo-a-passo 

que deverá seguir para atingir seu objetivo. 
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8.1- GESTÃO 

Quadro 10- Plano de ação da área de gestão da Farmácia Marx Farma 

Plano de Ação 

Código Área Tópico Situação 
O que fazer? 

Ações 
Como fazer? 
Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem fará? 
Onde 
fazer? 

Quanto que vai 
custar? 

103 GESTÃO 
Visão da 
Empresa 

A visão está 
definida 

informalmente, 
sendo de 

conhecimento 
apenas dos 
dirigentes. 

Tornar a visão da 
empresa 

conhecida por 
todos os 

colaboradores 
formalmente 

Registrar de forma 
escrita e divulgar a 
visão da empresa, 
sendo produzido 

em forma de 
cartaz 

Até 
12/2019 

Gestor e o 
estagiário 

Dentro 
da 

empresa 

Aproximadamente 
R$ 50,00 

110 GESTÃO 
Missão da 
Empresa 

A missão está 
definida 

informalmente, 
sendo do 

conhecimento 
apenas dos 
dirigentes. 

Tornar a missão 
da empresa 

conhecida por 
todos os 

colaboradores 
formalmente 

Registrar de forma 
escrita e divulgar a 

missão da 
empresa, sendo 
produzido em 

forma de cartaz 

Até 
12/2019 

Gestor e o 
estagiário 

Dentro 
da 

empresa 

Aproximadamente 
R$ 50,00 

117 GESTÃO 
Objetivo da 
Empresa 

O objetivo está 
definido 

informalmente, 
sendo do 

conhecimento 
apenas dos 
dirigentes. 

Tornar o objetivo 
da empresa 

conhecida por 
todos os 

colaboradores 
formalmente 

Registrar de forma 
escrita e divulgar o 

objetivo da 
empresa, sendo 
produzido em 

forma de cartaz 

Até 
12/2019 

Gestor e o 
estagiário 

Dentro 
da 

empresa 

Aproximadamente 
R$ 50,00 
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Plano de Ação 

Código Área Tópico Situação 
O que fazer? 

Ações 
Como fazer? 
Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem fará? 
Onde 
fazer? 

Quanto que vai 
custar? 

123 GESTÃO 
Estratégias da 

Empresa 

As estratégias 
estão definidas 
informalmente, 

mas são 
consideradas 
informações 

internas e externas 
relacionadas ao 

negócio. 

Definir as 
estratégias 

abrangentes aos 
principais 

aspectos do 
negócio 

Definir 
formalmente por 
meio de método 
que considera a 

análise de 
informações 

internas e externas 

Até 
12/2019 

Gestor 
Dentro 

da 
empresa 

Sem custo 

165 GESTÃO 
Capacitação de 
Colaboradores 

Os colaboradores 
são capacitados 
eventualmente. 

Capacitar todos 
os colaboradores 
com base em um 

plano de 
capacitação 

Treinamentos, 
palestras, cursos 

Até 
12/2019 

Gestor e 
uma 

empresa 
contratada 

Dentro 
da 

empresa 

Aproximadamente 
R$ 120,00 mensais 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, após 

a realização da avaliação da área de gestão dentro da empresa Farmácia Marx 

Farma, observou-se alguns tópicos que não estão dentro de esperado. Com isso, foi 

planejado ações para ser aplicadas dentro da empresa, afim de trazer melhorias para 

a empresa. 

O primeiro tópico é a visão da empresa. A visão está definida informalmente, 

sendo de conhecimento apenas dos dirigentes. A ação desenvolvida foi a de tornar 

a visão da empresa conhecida por todos os colaboradores formalmente. As 

atividades que serão desenvolvidas para sua execução, é a de registrar de forma 

escrita e divulgar a visão da empresa sendo produzido em forma de cartaz. O prazo 

de entrega da realização da atividade é até dezembro de 2019. Essa atividade será 

executada pelo gestor e estagiário dentro da empresa. A conclusão dessa atividade 

custará, em média, R$ 50,00. 

O segundo tópico é a missão da empresa. A missão está definida 

informalmente, sendo de conhecimento apenas dos dirigentes. A ação desenvolvida 

foi a de tornar a missão da empresa conhecida por todos os colaboradores 

formalmente. As atividades que serão desenvolvidas para sua execução, é a de 

registrar de forma escrita e divulgar a missão da empresa sendo produzido em forma 

de cartaz. O prazo de entrega da realização da atividade é até dezembro de 2019. 

Essa atividade será executada pelo gestor dentro da empresa. A conclusão dessa 

atividade custará, em média, R$ 50,00. 

O terceiro tópico é o objetivo da empresa. A objetivo está definida 

informalmente, sendo de conhecimento apenas dos dirigentes. A ação desenvolvida 

foi a de tornar o objetivo da empresa conhecida por todos os colaboradores 

formalmente. As atividades que serão desenvolvidas para sua execução, é a de 

registrar de forma escrita e divulgar o objetivo da empresa sendo produzido em forma 

de cartaz. O prazo de entrega da realização da atividade é até dezembro de 2019. 

Essa atividade será executada pelo gestor e estagiário dentro da empresa. A 

conclusão dessa atividade custará, em média, R$ 50,00. 

O quarto tópico são as estratégias da empresa. As estratégias estão definidas 

informalmente, mas são consideradas informações internas e externas relacionadas 

ao negócio. A ação desenvolvida foi a definir as estratégias abrangentes aos principais 

aspectos do negócio. As atividades que serão desenvolvidas para sua execução, é a 

de definir formalmente por meio de método que considera a análise de informações 
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internas e externas. O prazo de entrega da realização da atividade é até dezembro de 

2019. Essa atividade será executada pelo gestor dentro da empresa. A conclusão 

dessa atividade não terá custo nenhum para a empresa. 

O quinto tópico é a capacitação dos colaboradores da empresa. A capacitação 

de colaboradores é realizada eventualmente. A ação desenvolvida foi a de capacitar 

todos os colaboradores com base em um plano de capacitação. As atividades que 

serão desenvolvidas para sua execução, é a de realizar treinamentos, palestras e 

cursos. O prazo de entrega da realização da atividade é até dezembro de 2019. Essa 

atividade será executada a princípio, pelo gestor e uma empresa contratada. A 

conclusão dessa atividade terá um custo de aproximadamente R$ 120,00 mensais 

para a empresa. 

Todos os valores apresentados no plano de ação foram extraídos a partir de 

pesquisas de mercado. 
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8.2- INOVAÇÃO DE PRODUTO 

Quadro 11- Plano de ação da área de inovação do produto da Farmácia Marx Farma 

Plano de Ação 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações 
Como fazer? 
Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem fará? 
Onde 
fazer? 

Quanto que vai 
custar? 

211 
INOVAÇÃO 

DE 
PRODUTO 

Braisntorm 
(tempestade 

de ideias) 

Nunca 
trabalhou 

desta forma e 
desconhece o 

método. 

Utilizar o método 
braisntorm para 
levantamento de 

ideias, 
constantemente e 

regularmente 

Fazendo 
reuniões 

entre todos os 
colaboradores 

Até 
12/2019 

Todos os 
colaboradores 

Dentro 
da 

empresa 
Sem custo 

224 
INOVAÇÃO 

DE 
PRODUTO 

Sugestões 
dos 

Funcionários 

Há uma 
coleta 

informal. 

Ter uma coleta formal 
de sugestões, com 
procedimentos bem 

definidos 

Com caixa de 
sugestões, 
reuniões 

periódicas 

Até 
12/2019 

Todos os 
colaboradores 

Dentro 
da 

empresa 

Aproximadamente 
R$ 120,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, após 

a realização da avaliação da área de inovação do produto dentro da empresa 

Farmácia Marx Farma, observou-se alguns tópicos que não estão dentro de 

esperado. Com isso, foi planejado ações para ser aplicadas dentro da empresa, afim 

de trazer melhorias para a empresa. 

O primeiro tópico é o braisntorm, que é definido como tempestade de ideias. 

A empresa nunca trabalhou com esse método, porém após o conhecimento, achou 

de suma importância a implantação do mesmo dentro da empresa. A ação 

desenvolvida foi a de utilizar o método braisntorm para levantamento de ideias, 

constantemente e regularmente. As atividades que serão desenvolvidas para sua 

execução, é a de realizar reuniões entre todos os colaboradores para que cada um 

dê suas ideias, para que em seguida, o gestor analise e caso conclua a ideia como 

uma oportunidade, aplicá-la dentro da empresa. O prazo de entrega da realização da 

atividade é até dezembro de 2019. Essa atividade será executada por todos os 

colaboradores dentro da empresa. A conclusão dessa atividade não terá custo 

nenhum para a empresa. 

O segundo tópico é a sugestão dos funcionários. A sugestão dos funcionários 

não tem uma coleta formal. A ação desenvolvida foi a de ter uma coleta formal de 

sugestões, com procedimentos bem definidos. As atividades que serão desenvolvidas 

para sua execução, é a de implantar uma caixa de sugestões e realizar reuniões 

periodicamente. O prazo de entrega da realização da atividade é até dezembro de 

2019. Essa atividade será executada por todos os colaboradores dentro da empresa. 

A conclusão dessa atividade terá um custo para a empresa de aproximadamente R$ 

120,00 para aquisição e personalização da caixa. 

Todos os valores apresentados no plano de ação foram extraídos a partir de 

pesquisas de mercado. 

 

 

8.3- MARKETING 

Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, todas 

os tópicos avaliados na área de marketing atenderam as necessidades da empresa e 

estão dentro do esperado. 
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8.4- MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 

 

Quadro 12- Plano de ação da área de marketing digital/virtual da Farmácia Marx Farma 

Plano de Ação 

Código Área Tópico Situação 
O que fazer? 

Ações 
Como fazer? 
Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem 
fará? 

Onde 
fazer? 

Quanto que vai 
custar? 

416 

MARKETI
NG 

DIGITAL / 
VIRTUAL 

Site 
Institucional 

Site atualizado 
eventualmente, 

informações 
importantes, design 
mediano/comum, 

fotos com resolução 
mediana, conectado 

às redes sociais. 

Ter um site 
atualizado 

mensalmente, 
informações 

importantes, design 
moderno, fotos com 

resolução, 
interligado às redes 

sociais 

Se especializar 
na área para 

mantê-lo 
atualizado / 

contratar uma 
pessoa que 

administre essa 
área 

Até 
12/2019 

Gestor 
Dentro da 
empresa 

O valor está 
indefinido, pois 

depende da 
atividade a ser 

executada 

478 

MARKETI
NG 

DIGITAL / 
VIRTUAL 

Equipe 
Não possui pessoas 

e equipe. 

Possuir equipe de 
profissionais, 
específica e 

constante para 
administrar o site, 

loja virtual e as 
redes sociais 

Contratar pessoa 
ou equipe 

especializada ou 
com 

conhecimentos 
básicos para 

administrar o site 
ou as redes 

sociais  

Até 
12/2019 

Gestor 
Dentro da 
empresa 

Aproximadamente 
R$ 100,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, após 

a realização da avaliação da área de marketing digital/virtual dentro da empresa 

Farmácia Marx Farma, observou-se alguns tópicos que não estão dentro de 

esperado. Com isso, foi planejado ações para ser aplicadas dentro da empresa, afim 

de trazer melhorias para a empresa. 

O primeiro tópico é o site institucional da empresa. O site institucional é 

atualizado eventualmente, informações importantes, design mediano/comum, fotos 

com resolução mediana, conectado às redes sociais. A ação desenvolvida foi a de ter 

um site atualizado mensalmente, informações importantes, design moderno, fotos 

com resolução, interligado às redes sociais. As atividades que serão desenvolvidas 

para sua execução, é a de se especializar na área para mantê-lo atualizado e contratar 

uma pessoa que administre essa área. O prazo de entrega da realização da atividade 

é até dezembro de 2019. Essa atividade será executada pelo gestor dentro da 

empresa. O valor para conclusão da atividade está indefinido, pois depende da 

atividade a ser executada. 

O segundo tópico é a equipe para desenvolver ou monitorar o site. 

Atualmente, a empresa não possui pessoas ou equipe executando a atividade. A ação 

desenvolvida foi a de possuir equipe de profissionais, específica e constante para 

administrar o site, loja virtual e as redes sociais. As atividades que serão 

desenvolvidas para sua execução, é a de contratar pessoa ou equipe especializada 

ou com conhecimentos básicos para administrar o site ou as redes sociais e que 

realize esta atividade de forma terceirizada, apresentando um custo menor para a 

empresa. O prazo de entrega da realização da atividade é até dezembro de 2019. 

Essa atividade será executada pelo gestor dentro da empresa. A conclusão dessa 

atividade terá um custo de aproximadamente R$ 100,00, visto que a empresa planeja 

contratar uma pessoa que não faça parte do quadro de colaboradores da empresa. 

Todos os valores apresentados no plano de ação foram extraídos a partir de 

pesquisas de mercado. 
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8.5- MEIO AMBIENTE 

 

Quadro 13- Plano de ação da área do meio ambiente da Farmácia Marx Farma 

Plano de Ação 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações 
Como fazer? 
Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem 
fará? 

Onde 
fazer? 

Quanto que 
vai custar? 

549 
MEIO 
AMBIE
NTE 

Reciclagem 
de Resíduos 

Os resíduos 
recicláveis são 
enviados/doado
s para terceiros 

e não há 
registros destas 
transferências. 

Ter de forma registrada as 
transferências dos resíduos 

recicláveis enviados ou doados 
para terceiros  

 

Procurar por 
empresa / 

cooperativa 
devidamente 
licenciada no 

órgão ambiental 
que recolha os 

resíduos 
recicláveis  

Até 
12/2019 

Gestor 
Dentro 

da 
empresa 

O valor está 
indefinido, 

pois depende 
da atividade a 
ser executada 

564 
MEIO 
AMBIE
NTE 

Captação 
de Água da 

Chuva 

Não tem 
processo de 
captação da 

água da chuva. 

Ter um processo de captação da 
água da chuva, utilizando no 

processo produtivo, bem como 
na limpeza e higiene. A água 

utilizada possui tratamento antes 
do uso. A água utilizada no 

processo produtivo é reciclada 
em circuito fechado e reutilizada. 

Comprar caixas 
próprias para 

armazenamento 
de água 

Até 
12/2019 

Gestor 
Dentro 

da 
empresa 

R$150,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2018.
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Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, após 

a realização da avaliação da área do meio ambiente dentro da empresa Farmácia 

Marx Farma, observou-se alguns tópicos que não estão dentro de esperado. Com 

isso, foi planejado ações para ser aplicadas dentro da empresa, afim de trazer 

melhorias para a empresa. 

O primeiro tópico é a reciclagem de resíduos da empresa. Os resíduos 

recicláveis são enviados/doados para terceiros e não há registros destas 

transferências. A ação desenvolvida foi a de ter de forma registrada as transferências 

dos resíduos recicláveis enviados ou doados para terceiros. As atividades que serão 

desenvolvidas para sua execução, é a de procurar por empresa / cooperativa 

devidamente licenciada no órgão ambiental que recolha os resíduos recicláveis. O 

prazo de entrega da realização da atividade é até dezembro de 2019. Essa atividade 

será executada pelo gestor dentro da empresa. A conclusão dessa atividade não tem 

valor definido, pois depende da atividade a ser executada. 

O segundo tópico é a captação da água da chuva. A empresa não tem 

processo de captação da água da chuva, porém, gostaria de adotar esta ideia para 

reduzir o custo da conta de água. A ação desenvolvida foi a de ter um processo de 

captação da água da chuva, utilizando no processo produtivo, bem como na limpeza 

e higiene. A água utilizada possui tratamento antes do uso. A água utilizada no 

processo produtivo é reciclada em circuito fechado e reutilizada. As atividades que 

serão desenvolvidas para sua execução, é a de comprar caixas próprias para 

armazenamento de água. O prazo de entrega da realização da atividade é até 

dezembro de 2019. Essa atividade será executada pelo gestor dentro da empresa. A 

conclusão dessa atividade custará, em média, R$ 150,00. 

Todos os valores apresentados no plano de ação foram extraídos a partir de 

pesquisas de mercado. 
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8.6- PRODUÇÃO 

 

Quadro 14- Plano de ação da área de produção da Farmácia Marx Farma 

Plano de Ação 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações 
Como fazer? 
Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem 
fará? 

Onde 
fazer? 

Quanto que 
vai custar? 

863 
PRODU

ÇÃO 
Espaço Físico 

Os espaços são 
adequados 

parcialmente à 
venda ou 
produção. 

Fazer um novo layout, 
trocar as prateleiras e 

balcões por outros 
mais novos, afim que 
ocupe menos espaço 
e sucessivamente, ter 

mais espaço para 
locomoção dos 

clientes e funcionários 

Inicialmente fazer um 
levantamento de 

valores dos 
investimentos 

necessários, podendo 
até contratar uma 

equipe própria para 
refazer o layout, afim 
de adequar o espaço 

físico da empresa 

Até 
12/2019 

Gestor 
Dentro 

da 
empresa 

Ainda não foi 
realizado 
nenhum 

orçamento para 
troca dos 
móveis da 
empresa 

877 
PRODU

ÇÃO 

Equipamentos / 
Tecnologia / 
Maquinário 

A empresa 
possui 

maquinários 
obsoletos e que 

geram 
manutenção 

periódica e que 
não traduzem em 

produtividade. 
 

Busca por novas 
tecnologias/ 
maquinários/ 

processos como 
computadores e 

impressoras, 
raramente ou quando 

realmente for 
necessário 

 

Realizar pesquisas de 
valores e de produtos 
de qualidade, e que 

se encaixe no perfil e 
orçamento da 

empresa 

Até 
12/2019 

Gestor e o 
estagiário 

Dentro 
da 

empresa 

Ainda não foi 
realizado 
nenhum 

orçamento para 
troca dos 

equipamentos 
da empresa 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, após 

a realização da avaliação da área de produção dentro da empresa Farmácia Marx 

Farma, observou-se alguns tópicos que não estão dentro de esperado. Com isso, foi 

planejado ações para ser aplicadas dentro da empresa, afim de trazer melhorias para 

a empresa. 

O primeiro tópico é o espaço físico da empresa. O espaço físico está 

adequado parcialmente à venda ou produção. A ação desenvolvida foi a de fazer um 

novo layout, trocar as prateleiras e balcões por outros mais novos, afim que ocupe 

menos espaço e sucessivamente, ter mais espaço para locomoção dos clientes e 

funcionários. As atividades que serão desenvolvidas para sua execução, é a de 

inicialmente fazer um levantamento de valores dos investimentos necessários, 

podendo até contratar uma equipe própria para refazer o layout, afim de adequar o 

espaço físico da empresa. O prazo de entrega da realização da atividade é até 

dezembro de 2019. Essa atividade será executada pelo gestor dentro da empresa. A 

conclusão dessa atividade não tem custo definido, pois não foi realizado nenhum 

orçamento para troca dos móveis da empresa. 

O segundo tópico são os equipamentos, tecnologia e maquinários. A 

empresa possui maquinários obsoletos e que geram manutenção periódica. O ideal 

é que a empresa busque por novas tecnologias/maquinários/processos raramente 

ou quando realmente o mercado a cobra. A ação desenvolvida foi a de buscar por 

novas tecnologias / maquinários / processos como computadores e impressoras, 

raramente ou quando realmente for necessário. As atividades que serão 

desenvolvidas para sua execução, é a de realizar pesquisas de valores e de produtos 

de qualidade, e que se encaixe no perfil da empresa. O prazo de entrega da 

realização da atividade é até dezembro de 2019. Essa atividade será executada pelo 

gestor dentro da empresa. A conclusão dessa atividade não tem custo definido, pois 

não foi realizado nenhum orçamento para troca dos equipamentos da empresa. 

Todos os valores apresentados no plano de ação foram extraídos a partir de 

pesquisas de mercado. 
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 8.7- QUALIDADE 

 
Quadro 15- Plano de ação da área de qualidade da Farmácia Marx Farma 

Plano de Ação 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações 
Como fazer? 
Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem 
fará? 

Onde 
fazer? 

Quanto que 
vai custar? 

930 QUALIDADE 
Reclamações 
de Clientes 

As 
reclamações 

recebidas como 
falta de 

produtos e a 
não realização 

de entregas 
são registradas 

e tratadas 
regularmente. 

Criar um processo de 
melhoria onde envolva 
a satisfação do cliente 
como ponto principal, e 

fazer com os erros 
ocorridos, não sejam 
repetidos novamente. 
Manter um diálogo e 

feedback com os 
clientes. 

Implantar método de 
acompanhamento de 

estoque onde a 
empresa não espere 

acabar o estoque 
para repor; contratar 

um entregador, 
mesmo que a 

empresa cobre uma 
taxa de entrega dos 

clientes 

Até 
12/2019 

Gestor e o 
estagiário 

Dentro 
da 

empresa 

Ainda não 
foi realizado 

nenhum 
orçamento 

para 
implantar o 

método ou o 
entregador 

Fonte: Autora do trabalho, 2018. 
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Com o diagnóstico realizado a partir dos dados do gestor da empresa, após 

a realização da avaliação da área de qualidade dentro da empresa Farmácia Marx 

Farma, observou-se alguns tópicos que não estão dentro de esperado. Com isso, foi 

planejado ações para ser aplicadas dentro da empresa, afim de trazer melhorias para 

a empresa. 

O único tópico que precisou de ação de melhoria foi a reclamação dos 

clientes. As reclamações recebidas como falta de produtos e a não realização de 

entregas são registradas e tratadas regularmente. A ação desenvolvida foi a de criar 

um processo de melhoria onde envolva a satisfação do cliente como ponto principal, 

e fazer com os erros ocorridos, não sejam repetidos novamente. Manter um diálogo 

e feedback com os clientes. As atividades que serão desenvolvidas para sua 

execução, são a de implantar método de acompanhamento de estoque onde a 

empresa não espere acabar o estoque para repor e contratar um entregador, mesmo 

que a empresa cobre uma taxa de entrega dos clientes. O prazo de entrega da 

realização da atividade é até dezembro de 2019. Essa atividade será executada pelo 

gestor e estagiário dentro da empresa. Para a conclusão desta atividade, ainda não 

foi realizado nenhum orçamento para implantar o método ou o entregador. 

Todos os valores apresentados no plano de ação foram extraídos a partir de 

pesquisas de mercado. 
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9. CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

O cronograma de ações foi idealizado com o intuito de estabelecer um 

lembrete, de forma rápida para a empresa, dos problemas que a empresa enfrenta, e 

as ações que foi planejado para ser executado até data prevista no cronograma.  

 
Quadro 16- Cronograma de ações das áreas empresariais da Farmácia Marx Farma 

 

 

ÁREA TÓPICO 

 

AÇÕES 

DATA PARA 

REALIZAÇÃO 

DAS AÇÕES 

 

GESTAO Visão da Empresa 

Tornar a visão da empresa conhecida 

por todos os colaboradores 

formalmente 

Até 12/2019 

 

GESTÃO 
Missão da 

Empresa 

Tornar a missão da empresa 

conhecida por todos os 

colaboradores formalmente 

Até 12/2019 

 

GESTÃO 
Objetivo da 

Empresa 

Tornar o objetivo da empresa 

conhecida por todos os 

colaboradores formalmente 

Até 12/2019 

 

GESTÃO 
Estratégias da 

Empresa 

Definir as estratégias abrangentes 

aos principais aos aspectos do 

negócio 

 

Até 12/2019 

 

GESTÃO 
Capacitação de 

Colaboradores 

Capacitar todos os colaboradores 

com base em um plano de 

capacitação 

 

Até 12/2019 

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO 

Braisntorm 

(tempestade de 

ideias) 

Utilizar o método braisntorm para 

levantamento de ideias, 

constantemente e regularmente 

 

Até 12/2019 

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO 

Sugestões dos 

Funcionários 

Ter uma coleta formal de sugestões, 

com procedimentos bem definidos 

 

Até 12/2019 

MARKETING 

DIGITAL / 

VIRTUAL 

Site Institucional 

Ter um site atualizado mensalmente, 

informações importantes, design 

moderno, fotos com resolução, 

interligado às redes sociais 

 

 

Até 12/2019 

MARKETING 

DIGITAL / 

VIRTUAL 

Equipe 

Possuir equipe de profissionais, 

específica e constante para 

administrar o site, loja virtual e as 

redes sociais 

 

Até 12/2019 
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Fonte: Autora do trabalho, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEIO 

AMBIENTE 

Reciclagem de 

Resíduos 

Ter de forma registrada as 

transferências dos resíduos 

recicláveis enviados ou doados para 

terceiros 

 

Até 12/2019 

MEIO 

AMBIENTE 

Captação de Água 

da Chuva 

Ter um processo de captação da 

água da chuva, utilizando no 

processo produtivo, bem como na 

limpeza e higiene. A água utilizada 

possui tratamento antes do uso. A 

água utilizada no processo produtivo 

é reciclada em circuito fechado e 

reutilizada. 

 

 

 

Até 12/2019 

PRODUÇÃO Espaço Físico 

Ter um espaço adequado para 

produção (no caso da empresa, 

venda) 

 

Até 12/2019 

PRODUÇÃO 

Equipamentos / 

Tecnologia / 

Maquinário 

Possuir maquinários novos/modernos 

e adequados, e sempre aprimorar 

processos dentro da empresa. 

 

Até 12/2019 

QUALIDADE 
Reclamações de 

Clientes 

As reclamações recebidas são 

registradas e tratadas regularmente e 

o cliente é informado da solução dada 

à sua reclamação. 

 

Até 12/2019 
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10. VIABILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 

O método de análise de viabilidade financeira operacional da empresa pode 

ser referido como um diagnóstico de pontos estratégicos do negócio para analisar o 

saldo, os investimentos, os custos, despesas, entre outros fatores que envolvem a 

administração financeira da empresa  

 

A análise financeira é uma ferramenta que nos auxilia na avaliação da 
empresa. A contabilidade é a linguagem dos negócios e as demonstrações 
contábeis são os canais de comunicação que nos fornecem dados e 
informações para diagnosticarmos o desempenho e a saúde financeira da 
empresa. (SILVA, 2012, p. 04) 
 

O estudo de viabilidade tem a finalidade de avaliar a ideia e saber se a mesma 

é viável e lucrativa para ser aplicada dentro da empresa. 

 

10.1- INVESTIMENTOS 

Segundo Oliveira (1995, p. 32) “investimento é todo valor aplicado ou gasto 

em troca de algo, sobre o qual se espera obter um benefício futuro”. Pode-se dizer 

que os investimentos são gastos ou aplicações de recursos que podem trazer 

benefícios futuros à empresa, sendo aplicados em qualquer área da empresa. 

Segundo Bruni e Famá (2003, p. 16)  

 

Com base nos ativos operacionais necessários ao investimento são 
estimados os fluxos de caixa, dentro do período de análise ou horizonte de 
projeção. Os fluxos são estimados com base no conceito de incrementos 
(apenas valores associados às variações decorrentes do novo investimento 
são modelados) das operações (apenas valores associados às operações do 
investimento são analisados, o que exclui o pagamento e o eventual benefício 
fiscal do pagamento de juros e demais desembolsos com despesas 
financeiras) e analisados em sua forma líquida – excluídos os gastos com 
Imposto de Renda. 
 

O primeiro passo para ter um investimento de sucesso, é ter um objetivo e 

analisar a sua atual situação financeira. Analisar o que tem de bens e capitais e quais 

são suas dívidas, despesas, prestações fixas, entre outros. 

Tudo que o investidor possui de bens, ou de valores positivos, na área 

financeira, são denominados como ativos, e tudo que possui de despesas e dívidas, 

são denominados passivos. 

Deve-se fazer um balanço para saber se a empresa tem saldo suficiente e 

conhecer sua real situação patrimonial para então, realizar qualquer tipo de 
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investimento, desde a contratação de colaboradores e compra de maquinários, até a 

abertura de novas filiais.  

O investimento tem papel de grande importância dentro das empresas e para 

os administradores, e podem garantir tranquilidade financeira e realização dos 

objetivos. 

Dentro da Farmácia Marx Farma existem várias áreas que necessitam de 

investimento como:  

 

Gestão da Empresa: 

 Registrar de forma escrita, produzida em forma de cartaz, a visão, missão e os 

objetivos da empresa, com um custo de aproximadamente R$ 50,00, e com previsão 

de conclusão até dezembro de 2019. 

 

Marketing Digital / Virtual da Empresa: 

 Ter um site atualizado mensalmente, com informações importantes, design 

moderno, fotos com boa resolução, interligado às redes sociais, porém, o valor está 

indefinido, pois depende da atividade a ser executada, tendo data prevista de 

conclusão para dezembro de 2019. 

 

Meio Ambiente: 

 Ter resíduos passíveis de reciclagem e ser enviados para 

empresas/cooperativas devidamente licenciadas no órgão ambiental, porém, o valor 

para realizar a atividade está indefinido, pois depende da atividade a ser executada, 

com prazo de conclusão para dezembro de 2019. 

 Ter um processo de captação da água da chuva, utilizando no processo de 

limpeza e descarga, tendo um custo de aproximadamente R$ 150,00 e com período 

de conclusão para dezembro de 2019. 

 

Prestação de Serviços da Empresa: 

 Os espaços são adequados parcialmente à prestação de serviços, então o 

investimento é ter um espaço adequado para à venda dos produtos, fazendo um novo 

layout. A ideia para alcançar esse objetivo é trocar as prateleiras e balcões por outros 

mais novos, afim que ocupe menos espaço e sucessivamente, ter mais espaço para 

locomoção dos clientes e funcionários.  Porém, não foi realizado nenhum orçamento 
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para troca dos móveis da empresa, tendo como uma previsão de conclusão da 

atividade para o ano de 2020. 

 Possuir maquinários novos/modernos e adequados, e sempre aprimorar 

processos dentro da empresa, realizando pesquisas de valores e de produtos de 

qualidade, e que se encaixe no perfil da empresa, porém, ainda não foi realizado 

nenhum orçamento para troca dos equipamentos da empresa, tendo como data 

prevista de conclusão em dezembro de 2019. 

 

10.2- CUSTOS  

Segundo Oliveira (1995, p. 27) “custo é como um dispêndio necessário a 

obtenção de um produto. Ou seja, é todo aquele gasto para se fabricar um produto e, 

sem o qual, o processo de produção não se completaria”. 

São gastos essenciais para produção de bens ou serviços. 

Sua principal característica é fazer com que esses custos se transformem em 

lucro, logo após a conclusão da venda do produto, bens ou serviços executados pela 

empresa. 

Para Bruni (2008, p. 41), define-os como sendo “os gastos relativos a bens ou 

serviços utilizados na produção de outros bens ou serviços. Portanto, estão 

associados aos produtos ou serviços produzidos pela entidade”. 

 

10.2.1 Gasto 

Segundo Bruni (2008), os gastos ou dispêndios tratam de um sacrifício 

financeiro da entidade para a obtenção de um produto ou serviço. 

Em outras palavras, gasto é uma ação realizada pela empresa, envolvendo 

dinheiro ou troca de bens, com o objetivo de gerar lucros, para consumo ou para 

manutenção da empresa. Os exemplos de gastos são: Custos; Despesas; 

Investimentos; Perdas. 

 

10.2.2 Desembolso 

Segundo Oliveira e Perez (2009, p. 23), o desembolso trata de saídas de 

dinheiro a entrega para terceiros. Ou seja, “Consistem no pagamento do bem ou 

serviço, independente de quando o produto ou serviço foi ou será consumido”. 

(BRUNI, 2009, p. 23). 
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Conforme Perez Jr; Oliveira e Costa, (2010, p. 21) têm-se os seguintes 

exemplos: 

- Compra de matéria-prima à vista; 

- Pagamento de salários aos funcionários; 

- Pagamento de empréstimos bancários; 

- Pagamento de despesas provisionadas no período anterior. 

 

10.2.3 Despesas 

As despesas de uma empresa são todos os gastos, pagos ou incorridos, 

relativo a benefícios obtidos ou consumidos. 

Berti (2006, p. 20) diz que despesa é o “gasto que provoca redução do 

patrimônio”. 

Essa ação é realizada com o pagamento das despesas da empresa. 

Exemplos de despesas são: Propaganda; Telefone; Impostos; Contribuições 

sociais; Água; Luz; Internet; Materiais de escritório; Salários, entre outros. 

De modo geral, despesas são gastos realizados com o objetivo de adquirir 

bens ou serviços aplicados nas áreas administrativa, comercial ou financeira, 

reduzindo o valor contábil do patrimônio líquido da empresa. 

 

10.2.4 Perdas 

As perdas são gastos indesejáveis que não trazem retorno algum para a 

empresa e diminuem o valor do patrimônio da empresa 

Bruni (2009) afirma que a perda não é intencional e decorre até mesmo de 

atividade produtiva normal da empresa. 

Martins (2010, p. 26) determina perda como um “bem ou serviço consumido 

de forma anormal e involuntária”. 

Exemplos de perdas são: Alagamentos; Incêndios; Roubos; Quebra ou 

vencimentos dos produtos. 

De modo geral, pode-se observar que todas as empresas têm seus valores 

de custo para manter a empresa e acabam se tornando inevitáveis. O que os 

diferencia, é que alguns custos são necessários, e outros, são valores de custos 

indesejáveis e que podem diminuir o faturamento e o lucro da empresa. 
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10.2.5 Classificações de custos 

A classificação de custos apura diversas informações paras todos os setores 

da empresa. Sendo assim, essas informações fazem com que sejam implantadas 

diferentes nomenclaturas e classificações dos custos e despesas, visando atender 

uma determinada área específica da empresa.  

Para Leone (2000, p. 48) 

 

 A Contabilidade de Custos olha os custos de maneira diferente para produzir 
informações diferentes que atendam a necessidades gerenciais diferentes. 
Olhar os custos de maneira diferente significa simplesmente que o contador 
de custos estabelece diferentes sistemas de custos e adota critérios 
diferentes de avaliação, cálculo e alocação para fornecer informações 
específicas exigidas por ambientes de produção e de administração em 
constante mutação. 
  

Eles estão classificados em custos diretos e indiretos e em custos fixos e 

variáveis. 

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

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

diretamente ao produto final. 

Segundo Perez Jr, Oliveira e Costa, (2010, p. 30) "custos diretos são os que 

podem ser quantificados e identificados no produto ou serviço com relativa facilidade”. 

Exemplos de custos diretos são: matéria-prima; mão de obra direta.  

O custo indireto é totalmente inverso ao custo direto. São relacionados com a 

elaboração dos serviços e produtos, porém, não são identificados facilmente os gastos 

do que está sendo produzido. Para calcular esse tipo de custo, utiliza-se o rateio 

(método para separar os custos).  

Para Wernke (2001, p. 14) custos indiretos são “gastos que não podem ser 

alocados de forma direta ou objetiva aos produtos ou a outro segmento ou atividade 

operacional, e caso sejam atribuídos aos produtos, serviços ou departamentos, serão 

mediante critérios de rateio”. 

Exemplos de custos indiretos são: mão de obra indireta; aluguel da empresa; 

manutenção; seguro. 

Os custos fixos são aqueles que não apresentam alteração de um mês ou ano 

para outro, independentemente, de quanto a empresa lucrou ou deixou de vender. 

Para Bruni (2008, p. 70), “os gastos fixos são aqueles que não oscilam 

conforme os volumes de produção e vendas. Ou seja, em determinado período de 
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tempo e em certa capacidade instalada não variam, qualquer que seja o volume de 

atividade da empresa”. 

Estão relacionados com o funcionamento básico da empresa para a 

concretização das atividades produtivas da empresa. 

Exemplos de custos fixos são: aluguel do prédio; água; telefone e internet; 

salário dos colaboradores; pró-labore; sistema; mídia / propaganda; impostos; 

serviços de contabilidade e escritório; entregas terceirizadas. 

No quadro 17, estão demonstrados os custos fixos da Farmácia Marx Farma, 

do ano de 2018. 

 

Quadro 17- Custo fixo da Farmácia Marx Farma – ano 2018 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Segundo o gestor da empresa, os custos fixos durante o ano de 2018 não 

apresentaram nenhuma alteração, mantendo os mesmos custos durante todo o ano, 

com os mesmos valores, todos os meses. 

CUSTO FIXO – ANO 2018 

Classificação dos Custos Valores Mensais Valores Anuais 

Aluguel R$ 954,00 R$ 11.448,00 

Água R$ 60,00 R$ 720,00 

Telefone e Internet R$ 238,00 R$ 2.856,00 

Salários colaboradores R$ 3.700,00 R$ 44.400,00 

Pró-labore R$ 2.862,00 R$ 34.344,00 

Sistema R$ 238,00 R$ 2.856,00 

Mídia / Propaganda R$ 180,00 R$ 2.160,00 

Impostos / DAS R$ 1.350,00 R$ 16.200,00 

Serviços Contabilidade / Escritório R$ 460,00 R$ 5.520,00 

Entregas terceirizadas R$ 150,00 R$ 1.800,00 

TOTAL R$ 10.192,00 R$ 122.304,00 
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Os custos de água, telefone e internet e entregas terceirizadas, não se 

encaixaram como custos variáveis, pois a empresa tem contrato com terceiros, que 

mesmo tendo qualquer alteração, os valores se mantêm os mesmos. 

O custo variável é totalmente inverso ao custo fixo, ou seja, estes custos 

variam de acordo com a função do volume de produção da empresa. 

Bruni (2006) ressalta uma característica dos gastos variáveis, na sua forma 

unitária são tratados genericamente como fixos. As despesas variáveis mais 

representativas numa empresa são os impostos, como PIS, COFINS, IRPJ, CSLL. 

São impostos que variam com a receita e o lucro obtidos pela empresa. Já os custos 

variáveis mais representativos são os gastos com matérias-primas. 

Para Horngren, Datar e Foster (2004, p. 28), “... O custo variável muda no total 

em proporção às mudanças no nível relativo de atividade ou volume total ...”. 

No quadro 18, estão demonstrados os custos variáveis da Farmácia Marx 

Farma, do ano de 2018. 

 

Quadro 18- Custo variável da Farmácia Marx Farma – ano 2018 

CUSTO VARIÁVEL – ANO 2018 

Classificação dos Custos Valores Anuais 

Luz R$ 3.296,39 

Fornecedor R$ 181.271,35 

Embalagens / Materiais de Limpeza R$ 1.446,76 

Manutenção de Equipamentos R$ 200,00 

Investimentos R$ 1.250,00 

TOTAL R$ 187.464,50 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Em conversas realizadas com o gestor da empresa, os custos variáveis 

durante o ano de 2018 foram os citados acima. 

A luz, as embalagens e materiais de limpeza e os fornecedores são contas 

fixas, porém, apresentam alteração nos valores, sendo assim, um custo variável, ou 

seja, cada mês apresentam valores específicos a serem pagos. 
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A manutenção de equipamentos e os investimentos, não foram realizados 

todos os meses. A manutenção de equipamentos ocorreu apenas duas vezes durante 

o ano todo, e o investimento, foi realizado apenas uma vez no ano, no mês de 

dezembro. 

No quadro 19, demonstra os custos totais da Farmácia Marx Farma, do ano 

de 2018. 

 

Quadro 19-  Custos Totais da Farmácia Marx Farma – ano 2018 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

CUSTOS TOTAIS – ANO 2018 

Classificação dos Custos Valores Anuais 

Aluguel R$ 11.448,00 

Água R$ 720,00 

Telefone e Internet R$ 2.856,00 

Salários colaboradores R$ 44.400,00 

Pró-labore R$ 34.344,00 

Sistema R$ 2.856,00 

Mídia / Propaganda R$ 2.160,00 

Impostos / DAS R$ 16.200,00 

Serv. Contabilidade / Escritório R$ 5.520,00 

Entregas terceirizadas R$ 1.800,00 

Luz R$ 3.296,39 

Fornecedor R$ 181.271,35 

Embalagens / Materiais de Limpeza R$ 1.446,76 

Manutenção de Equipamentos R$ 200,00 

Investimentos R$ 1.250,00 

TOTAL R$ 309.768,50 
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Em conversas realizadas com o gestor da empresa, foi diagnosticado que os custos 

apresentados no quadro 19, são os custos totais, ou seja, todos os custos da empresa 

durante o ano de 2018, que totalizaram em R$ 309.768,50 (trezentos e nove mil, 

setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). 

Realizando uma análise dos custos da empresa, é notável que alguns deles 

foram valores mínimos, quando comparados com o valor que a empresa vende 

anualmente.  

Um exemplo disso é a manutenção de equipamentos. Durante todo o ano, a 

empresa necessitou de apenas duas vezes desses serviços. 

Já os fornecedores são os custos mais elevados que a empresa apresentou 

durante o ano de 2018. 

 

10.3- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E EXERCÍCIO 

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) é um relatório contábil que 

descreve as operações de uma empresa e tem como objetivo, gerar informações para 

auxiliar nas tomadas de decisões. 

Segundo Marion (2003, p. 127) “A DRE é extremamente relevante para 

avaliar desempenho da empresa e a eficiência dos gestores em obter resultado 

positivo. O lucro é o objetivo principal das empresas”. 

Para Iudícibus (2004, p. 194)  

 

A Demonstração do Resultado do Exercício é um resumo ordenado das 
receitas e despesas da empresa em determinado período. É apresentada 
de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as despesas 
e em seguida, indica-se o resultado (lucro ou prejuízo). 
 

Sendo assim, a DRE se torna um dos documentos de maior importância para 

avaliar a saúde financeira da empresa. 

No quadro 20, demonstra a DRE da Farmácia Marx Farma, do ano de 2018. 
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Quadro 20- DRE da Farmácia Marx Farma – ano 2018 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) 

Exercícios Anuais de 2018  

1. Receita operacional bruta  

Venda de produtos R$ 508.076,32 

2. (-) Deduções da receita bruta  

Impostos sobre vendas  (-) R$ 16.200,00 

3. = Receita operacional líquida R$ 491.876,32 

      3.1 (-) Custos de mercadorias e serviços  

Custos dos produtos vendidos (-) R$ 181.271,35 

4. = Resultado operacional bruto R$ 310.604,97 

4.1 (-) Despesas operacionais (-) 65.776,39 

     4.2 (-) Despesas com vendas (-) R$ 1.800,00 

     4.3 (-) Despesas administrativas (-) R$ 10.376,76 

     4.4 (-) Pró-labore (-) R$ 34.344,00 

5. (+ /-) Despesas financeiras / receitas financeiras  

Receitas financeiras R$ 0,00 

Despesas financeiras R$ 0,00 

6. (+ / -) Outras receitas e despesas  

Outras receitas R$ 0,00 

Outras despesas R$ 0,00 

7. = Resultado operacional antes do IR e CSLL  

     7.1 (-) IR - CSLL 0,00 

     7.2 = Resultado líquido do exercício R$ 198.307,82 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Em conversas realizadas com o gestor da empresa, a demonstração do 

resultado do exercício do ano de 2018, foi realizada a partir das vendas de produtos, 

recebimentos de clientes e dos custos da empresa. Em seguida, foram diminuídas as 

despesas operacionais, despesas com vendas, despesas administrativas e os 

impostos, gerando assim, o resultado líquido do exercício, ou seja, o lucro real da 

empresa. 
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Analisando o quadro da DRE da Farmácia Marx Farma, é notável que dentre 

todas as classificações, as despesas com vendas são as que apresentam valor menos 

significativo. 

Já as despesas operacionais, são as que apresentam o maior valor dentre 

todas as despesas para manutenção e funcionamento da empresa. 

 

10.4- BALANÇO PATRIMONIAL 

Balanço Patrimonial é uma representação gráfica do patrimônio da empresa. 

Como seu próprio nome já diz, o balanço patrimonial serve como uma balança dentro 

das empresas, sendo dividido por duas colunas: ativos e passivos. O ativo é 

estruturado a partir dos bens e direitos e as demais aplicações de recursos 

controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios econômicos futuros. O 

passivo é estruturado pelo patrimônio líquido e pelas obrigações resultantes de 

eventos ocorridos, e que exigirão de ativos para a sua liquidação. 

 Conforme Ludícibus (1985, p. 153), “o Balanço Patrimonial se divide em 

duas colunas a da esquerda contém o Ativo; a da direita contém o Passivo e o 

Patrimônio Líquido”. 

Segundo Marion (2009, p. 45), “O Ativo mostra aonde a empresa aplicou os 

recursos de que dispõe, ou seja, todos os bens e direitos de propriedade da empresa, 

mensuráveis monetariamente, que representam benefícios presentes ou benefícios 

futuros para a empresa”. 

Grupos de contas do Ativo: 

 Ativo Circulante: 

- Disponibilidades; 

- Estoques; 

- Créditos; 

 -Despesas de Exercício Seguinte. 

 Não - Circulante Realizável a Longo Prazo: 

- Investimentos; 

- Imobilizado; 

- Intangível; 

- Diferido. 
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Conforme Iudícibus e Marion (2011, p. 17), “O passivo evidencia toda a 

obrigação (dívida) que a empresa tem com terceiros: contas a pagar, fornecedores de 

matéria-prima (a prazo), imposto a pagar, financiamentos, empréstimos, etc”. 

Grupos de contas do Passivo: 

 Passivo Circulante: 

- Obrigações de Curto Prazo. 

 Não – Circulante: 

 - Obrigações a Longo Prazo. 

 Patrimônio Líquido, dividindo-se em: 

- Capital; 

- Reservas. 

 Ajustes de Avaliação Patrimonial. 

Com o Balanço Patrimonial é possível detectar os pontos críticos da empresa 

e criar estratégias de melhorias para o futuro. 

No quadro 21, demonstra o Balanço Patrimonial da Farmácia Marx Farma, do 

ano de 2018. 
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Quadro 21- Balanço Patrimonial da Farmácia Marx Farma – ano 2018 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

FARMÁCIA MARX FARMA 

BALANÇO PATRIMONIAL 

Levantado em 31 de dezembro de 2018 

ATIVO PASSIVO 

Ativo 
circulante 

 Passivo circulante  

Caixa R$ 198.307,82 Fornecedores R$ 181.271,35 

Contas a 
receber 

R$ 304.519,36 Aluguéis a pagar R$ 11.448,00 

Estoque R$ 60.000,00 Salários a pagar R$ 44.400,00 

  Impostos a pagar R$ 16.200,00 

  Pró-labore R$ 34.344,00 

  Mídia R$ 2.160,00 

  Energia Elétrica R$ 3.296,39 

  Telefone e Internet R$ 2.856,00 

  Serviços de Contabilidade R$ 5.520,00 

  Entrega terceirizada R$ 1.800,00 

  Água e esgoto R$ 720,00 

  Manutenção de 
equipamentos 

R$ 200,00 

  Sistema R$ 2.856,00 

  Embalagens/Material de 
Limpeza 

R$ 1.446,76 

Total Ativo 
Circulante 

R$ 562.827,18 Total Passivo Circulante R$ 308.518,50 

Ativo não-
circulante 

 Patrimônio Líquido  

Imóvel/ 
Estrutura 

R$ 20.000,00 Capital Social R$ 88.800,00 

Investimentos R$ 1.250,00 Lucro Líquido R$ 186.758,68 

Total Ativo 
Não-

Circulante 

R$ 21.250,00 Total Patrimônio 
Líquido 

R$ 275.558,68 

Total do Ativo R$ 584.077,18 Total do Passivo + PL R$ 584.077,18 
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Em conversas realizadas com o gestor da empresa, o Balanço Patrimonial do 

ano de 2018, foi realizado a partir de todos os bens, direitos e obrigações que a 

empresa possui. 

Na coluna da esquerda, estão todos os valores que a empresa possui, sendo 

eles os valores do estoque e dos imóveis da empresa, o caixa e as contas a receber, 

formando o total do ativo da empresa. 

Na coluna da direita, estão todos os custos da empresa, tanto os custos fixos, 

quanto os custos variáveis, incluindo ainda, o valor do capital da empresa e seu valor 

líquido, formando o total do passivo mais o patrimônio líquido. 

Com a análise do quadro do balanço patrimonial da empresa, nota-se que o 

estoque é de grande valor e volume, porém a empresa ainda não consegue 

administrá-lo para suprir a falta dos produtos e evitar a perda de vendas, e que a 

empresa vende mais a prazo, do que à vista, sendo em média, 40% de vendas à vista 

e 60% de vendas a prazo.  

 

10.5- FLUXO DE CAIXA 

Segundo Lana (2000, p. 6), um dos principais fatores do insucesso das 

empresas é falta de qualquer tipo de planejamento financeiro e principalmente a não 

utilização do fluxo de caixa. 

Todas as operações de uma empresa necessitam ter um controle. Esse 

controle se refere a todas as entradas e saídas do caixa da empresa, podendo ser 

feitas em terminados espaços de tempo, conforme protocolo da empresa. 

Segundo Zdanowicz (1986, p. 24), “O fluxo de caixa tem como objetivo básico, 

a projeção das entradas e das saídas de recursos financeiros para determinado 

período, visando prognosticar e necessidade de captar empréstimos ou aplicar 

excedentes de caixa nas operações mais tentáveis para a empresa”.  

No fluxo de caixa deve conter: 

 Todos os recebimentos ou entradas, como vendas à vista e a prazo e 

recebimento de duplicatas; 

 Todos os pagamentos ou saídas, como compras à vista e a prazo, pagamentos 

de duplicatas, pagamentos de despesas e todos os outros pagamentos. 

O fluxo de caixa é importante para as empresas, pois auxilia os gestores nas 

tomadas de decisões, tendo como resultado, melhor administração financeira da 

empresa e fazendo com que a empresa permaneça no mercado por muito tempo. 
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No quadro 22, demonstra o fluxo de caixa da Farmácia Marx Farma, do ano 

de 2018.
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Quadro 22- Fluxo de Caixa da Farmácia Marx Farma – ano 2018 

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

ENTRADAS (R$) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Vendas à vista 16.874,73 16.190,94 16.352,85 16.598,14 16.847,11 17.184,05 16.521,98 20.260,18 17.617,09 17.061,77 17.738,30 19.563,65 

Contas a receber de clientes (a prazo) 23.201,87 24.286,42 24.529,28 24.897,22 25.270,67 25.776,08 26.867,76 23.346,50 26.425,64 27.641,61 26.607,44 25.669,01 

Contas recebidas 22.243,87 23.105,81 24.301,12 23.998,27 24.542,42 25.101,51 25.016,39 26.954,98 23.268,56 26.531,07 27.507,06 26.694,47 

TOTAL DAS ENTRADAS 39.118,60 39.296,75 40.653,97 40.596,41 41.389,53 42.285,56 41.538,37 47.215,16 40.885,65 43.592,84 45.245,36 46.258,12 

SAÍDAS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Fornecedores 14.567,43 14.865,16 14.998,01 15.031,52 15.098,99 15.174,36 15.200,41 15.309,68 15.267,15 15.136,23 15.319,06 15.303,35 

Folha de pagamento 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 

Mídia / Propaganda 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Impostos (DAS) 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 

Aluguel 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 

Energia elétrica 271,01 275,95 268,33 278,23 273,55 279,62 282,19 272,21 277,69 267,12 274,05 276,44 

Telefone e Internet 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 

Serviços contabilidade/escritório 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 

Serviços de entrega terceirizada 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Manutenção de equipamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

Água e Esgoto 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Sistema 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 

Pró-labore 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.250,00 

Embalagens/ mat. De limpeza 121,32 118,93 123,66 117,89 119,02 124,76 116,51 119,05 120,32 122,70 123,07 119,53 

TOTAL DAS SAÍDAS 25.151,76 25.452,04 25.582,00 25.619,64 25.683,56 25.870,74 25.791,11 25.892,94 25.857,16 25.818,05 25.908,18 27.141,32 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 13.966,84 13.844,71 15.071,97 14.976,77 15.705,97 16.414,82 15.747,26 21.322,22 15.028,49 17.774,79 19.337,18 19.116,80 

2 SALDO ANTERIOR 0,00 13.966,84 27.811,55 42.883,52 57.860,29 73.566,26 89.981,08 105.728,34 127.050,56 142.079,05 159.853,84 179.191,02 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2) 13.966,84 27.811,55 42.883,52 57.860,29 73.566,26 89.981,08 105.728,34 127.050,56 142.079,05 159.853,84 179.191,02 198.307,82 

5 SALDO FINAL (3 + 4) 13.966,84 27.811,55 42.883,52 57.860,29 73.566,26 89.981,08 105.728,34 127.050,56 142.079,05 159.853,84 179.191,02 198.307,82 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019.
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O Fluxo de Caixa da Farmácia Marx Farma foi realizado a partir das entradas 

e saídas realizadas no ano de 2018 com os valores mensais de todas as vendas à 

vista e a prazo, e os recebimentos de vendas a prazo para clientes, formando o total 

das entradas do ano de 2018. 

Em seguida, estão todas as despesas e gastos para manter a empresa em 

funcionamento, formando o total das saídas do ano de 2018. 

Com o fluxo de caixa estruturado, é somado todas as entradas da empresa, e 

diminuído todas as saídas, gerando assim, o saldo final da empresa.  

Este resultado deve ser um valor positivo, pois representa o lucro total da 

empresa. Caso isso não ocorra, deve ser realizado estudos e criado um planejamento 

estratégico para reverter a situação e resolver os problemas encontrados no caixa da 

empresa. 

Com a análise do fluxo de caixa da empresa, é possível perceber que muitos 

custos são valores fixos e pequenos, quando comparados com o valor final que a 

empresa gera, e que as vendas apresentaram crescimento durante o ano, sendo de 

1% a 1,5%, em média. Consequentemente, os fornecedores que é um custo variável 

da empresa, também apresentaram crescimento. 

 

10.6 INDICADORES FINANCEIROS 

Para Silva (2010 p. 2), indicadores financeiros são mecanismos que servem 

para coletar e fornecer informações financeiras de determinado empreendimento, com 

a finalidade de fazer com que a empresa atinja seus objetivos estratégicos e que 

também saiba os pontos da empresa que necessitam de mudanças para atingir o 

objetivo esperado. 

 

Índices financeiros são relações entre contas ou grupos de contas das 
demonstrações contábeis que tem por objetivo fornecer-nos informações que 
não são fáceis de serem visualizadas de forma direta nas demonstrações 
contábeis. (SILVA, 2005, p. 248) 
 

É indispensável a utilização dos indicadores para analisar os resultados 

operacionais obtidos pela empresa, para então, entender a situação da organização, 

e posteriormente, criar estratégias e definir planos de ação para melhorar os 

resultados da empresa. 
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10.6.1- Índices de Liquidez 

Marion (2006, p. 3) define que esses índices revelam a capacidade da 

empresa de saldar suas dívidas em curto ou longo prazo, ou imediato, e evidencia que 

se possuir um bom fluxo de caixa, dificilmente terá problemas de endividamento. 

 

Os índices de liquidez mostram a situação financeira de uma entidade 
perante aos compromissos financeiros contraídos, em outras palavras, 
indicam a capacidade de honrar as dívidas assumidas, indicando de maneira 
genérica a condição de sua própria continuidade. (MARTINS; MIRANDA; 
DINIZ, 2013, p. 3) 
 

As informações para o cálculo destes índices são obtidas através do Balanço 

patrimonial, demonstração contábil que evidência a posição patrimonial da empresa.  

 

10.6.1.1- Liquidez corrente 

Segundo Silva (2010, p. 16), a liquidez corrente da empresa é calculada a 

partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa como caixas, bancos, 

estoques e clientes e as dívidas a curto prazo como empréstimos, financiamentos, 

impostos e fornecedores.  

 

O índice de liquidez corrente é considerado o melhor indicador de liquidez da 
organização, e por isso o mais amplamente divulgado. Ele relaciona quantos 
reais dispomos, imediatamente disponíveis e conversíveis em curto prazo em 
dinheiro, com relação à dívidas de curto prazo. (IUDÍCIBUS, 2009) 
 

No Balanço estas informações são evidenciadas como ativo circulante e 

passivo circulante. 

Para mostrar a capacidade de pagamento da empresa, é utilizado a seguinte 

fórmula: 

 

Equação 1- Fórmula de Liquidez Corrente 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Fonte: Dicionário Financeiro, 2017. 

 

Significado: 
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Para cada R$1,00 (um real) de dívidas vencíveis dentro de um ano, a empresa 

conta com R$ X de valores disponíveis e realizáveis no mesmo período. Revela a 

capacidade de pagamento à curto prazo. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

 

Equação 2- Fórmula de Liquidez Corrente aplicada 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =
562.827,18

308.518,50
= 𝑅$ 1,82 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que para 

cada R$1,00 (um real) de dívida dentro do ano, a empresa conta com R$ 1,82 (um 

real e oitenta e dois centavos) de valores disponíveis e realizáveis para pagamento 

dessas dívidas, ou seja, a empresa paga suas dívidas e continua com saldo positivo. 

 

10.6.1.2- Liquidez seca 

Segundo Silva (2010, p. 4), este índice é interessante quando se quer avaliar 

a capacidade de pagamento da empresa nas ocasiões em que a mesma apresenta 

giro baixo de estoques, podendo refletir uma gestão falha sobre o volume de compras 

de materiais. Elimina-se do cálculo os estoques do valor total do ativo circulante. 

 

O índice de liquidez seca surgiu a partir da hipótese de o mercado não ter 
uma boa aceitação das mercadorias das empresas, vindo a quebrar, como 
também dificuldade de venderem seus estoques em caso de insolvência. 
Este índice permite saber quanto a empresa possui de disponibilidades para 
arcar com as contas constantes no Passivo Circulante. (Silva 2008, p. 291) 
 

A liquidez Seca é parecida com a liquidez, porém, exclui do cálculo os 

estoques. 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula: 

 

Equação 3- Fórmula de Liquidez Seca 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑆𝑒𝑐𝑎 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Fonte: Dicionário Financeiro, 2017. 
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Significado: 

Para cada R$1,00 (um real) de dívidas vencíveis dentro de um ano, a empresa 

tem, sem contar com os estoques, R$ X de valores disponíveis e realizáveis no mesmo 

período. Revela a capacidade de pagamento à curto prazo, sem contar com os 

estoques. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

 

Equação 4- Fórmula de Liquidez Seca aplicada 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑆𝑒𝑐𝑎 =
562.827,18 − 60000,00

308.518,50
= 𝑅$ 1,63 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que para 

cada R$1,00 (um real) de dívida vencíveis dentro de um ano, a empresa tem, sem 

contar com os estoques, R$ 1,63 (um real e sessenta e três centavos) de valores 

disponíveis e realizáveis para pagamento dessas dívidas, ou seja, a empresa paga 

suas dívidas e continua com saldo positivo. 

 

 10.6.1.3- Liquidez geral 

Segundo Marion (2010 p. 4), o índice de liquidez geral mostra a capacidade 

de pagamento da entidade a longo prazo, ao considerar tudo o que ela converterá em 

dinheiro com tudo o que foi assumido como dívida. 

 

O índice de liquidez geral possui o propósito de estudar a saúde financeira 
da empresa no longo prazo. Basicamente, compara todas as possibilidades 
de realizações de ativos da empresa, sem incluir aqueles essencialmente 
necessários para a manutenção da entidade, com todas as obrigações de 
fato existentes da empresa [...], representa a relação entre os Ativos 
realizáveis de fato, que poderiam ser convertidos em dinheiro como os ativos 
circulantes e as aplicações realizáveis a longo prazo, com os Passivos 
onerosos, que demandarão o desembolso de recursos financeiros para sua 
quitação. (BRUNI, 2011, p. 125) 
 

Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial. 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula: 
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Equação 5- Fórmula de Liquidez Geral 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧á𝑣𝑒𝑙 𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑁ã𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

Fonte: Dicionário Financeiro, 2017. 
 

Significado: 

Para cada R$1,00 (um real) do total de suas dívidas, a empresa conta com 

R$ X de valores disponíveis e realizáveis. Mede a capacidade de pagamento geral. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

 

Equação 6- Fórmula de Liquidez Geral aplicada 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐺𝑒𝑟𝑎𝑙 =
562.827,18 + 21.250,00

308.518,50 + 0,00
= 𝑅$ 1,89 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que para 

cada R$ 1,00 (um real) do total das dívidas, a empresa conta com R$ 1,89 (um real e 

oitenta e nove centavos) de valores disponíveis e realizáveis para pagamento das 

dívidas, ou seja, a empresa paga suas dívidas e continua com saldo positivo. 

 

10.6.2- Índices de Endividamento 

De acordo com Gitman (2010, p. 5) a análise de índices envolve métodos, 

cálculos e interpretações de índices financeiros para compreender, analisar e 

monitorar o desempenho da empresa, sendo que a Demonstração de Resultado do 

Exercício (DRE) e o Balanço Patrimonial (BP) são os demonstrativos fundamentais 

para a análise. 

Esses índices permitem que o analista da empresa faça uma comparação da 

administração da empresa entre capitais de terceiros com os capitais próprios. 

 

Os índices têm como característica fundamental fornecer visão ampla da 
situação econômica e financeira da empresa, além de servirem de medida 
para a construção de um quadro de avaliação da empresa. (MOREIRA, 2003, 
p. 4) 
 

A seguir estão os principais tipos de índices de endividamento. 
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10.6.2.1- Índice de endividamento 

Segundo Assaf Neto (2002, p. 27), o índice pode também ser definido pela 

relação somente das dívidas de curto prazo ou de longo prazo com o patrimônio 

líquido, revelando o endividamento em função da maturidade do passivo.  

Também conhecido como estrutura de capital, o índice de endividamento 

busca identificar o grau de endividamento de uma empresa. 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula:     

                         

Equação 7- Fórmula de Índice de Endividamento Geral 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑋 100 

Fonte: Capital Social, 2015. 

  

Significado: 

Mostra quanto a empresa tomou de empréstimo para cada R$ 1,00 (um real) 

de capital próprio. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

                     

Equação 8- Fórmula de Índice de Endividamento Geral aplicada 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑙 =
308.518,50

584.077,18
 𝑋 100 = 𝑅$ 52,82 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que para 

cada R$ 100,00 (cem reais) de capital próprio, a empresa utiliza R$ 52,82 (cinquenta 

e dois reais e oitenta e dois centavos) de recursos de terceiros. Este valor justifica-se 

pelo volume de compras à prazo da empresa.  

 

10.6.2.2- Índice de cobertura de juros 

Segundo Brigham e Ehrhardt (2006, p. 8) os índices de cobertura de juros 

esclarecem que este índice é determinado dividindo os lucros antes de juros e imposto 

de renda (LAJIR) pelas despesas de juros, e mede, portanto, quanto o lucro 

operacional pode declinar antes que a empresa se torne incapaz de cumprir com seus 

custos anuais de juros. 
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Esse índice mede a capacidade da empresa em honrar com suas despesas 

financeiras, analisando se a empresa gera lucro suficiente para cobrir suas despesas 

com pagamentos de juros 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula:  

 

Equação 9- Fórmula de índice de Cobertura de Juros 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒 𝑑𝑜 𝐼𝑅

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑒𝑚 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠
 

Fonte: Teleco, 2019. 

  

Lucro antes dos Juros e do IR = Lucro Operacional        

Despesas Anual em Juros = Resultado Financeiro (receitas financeiras -

despesas financeiras)  

 

Significado:                    

O resultado da conta indicará quantas vezes os juros estão cobertos, isto é, 

quantas vezes o lucro operacional da empresa será capaz de pagar as despesas de 

juros. Portanto, quanto maior o índice, melhor. Sugere-se 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. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

 

Equação 10- Fórmula de índice de Cobertura de Juros aplicada 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝐽𝑢𝑟𝑜𝑠 =
198.307,82

112.297,15
= 𝑅$ 1,76 

 Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que o 

índice de cobertura de juros está abaixo do indicado, sendo considerado preocupante, 

apresentando um valor de 1,76, quando o mínimo esperado é de 3,0 e o ideal é 5,0. 

Com esse resultado, a empresa deverá criar alguma estratégia para melhorar este 

índice. 
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10.6.3- Índices de Atividade 

Iudícibus (2007, p. 97) define índices de atividades como “quocientes que 

representam a velocidade com que elementos patrimoniais de relevo se renovam 

durante determinado período de tempo”. 

Os índices de atividade medem o prazo médio de rotatividade de estoques, o 

tempo para pagamento das compras e o tempo que levará para as contas da empresa 

serem transformadas em vendas ou em dinheiro. 

Os índices de atividade, para Marion (2006 p. 15), evidenciam o tempo, em 

média, que a empresa demora para receber as vendas, pagar as comprar e renovar 

o estoque. 

Seus resultados normalmente são apresentados em dias, meses ou em 

períodos maiores, e proporcionam uma ampla visão da situação financeira e 

econômica da empresa. 

 

10.6.3.1- Prazo médio de recebimento 

Segundo Gitman (2010, p. 53), o prazo médio de recebimento é o período em 

que foram efetuados as vendas e o momento do pagamento das mesmas, indicando 

quanto tempo a empresa leva para receber suas vendas. 

 

O prazo médio de renovação de estoque indica, em média, quanto tempo 
(dias ou meses) a empresa leva para consumir ou vender seus estoques. No 
comércio, representa o tempo médio entre a compra e a venda das 
mercadorias, o período em que a mercadoria fica no estoque à espera da 
venda. Na indústria é o tempo médio desde a compra do material até a sua 
entrada em produção, o tempo que o material permanece em estoque até ser 
consumido. (ASSAF NETO, 2010) 
 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula:  

 

Equação 11- Fórmula de Prazo Médio de Recebimento de Vendas 

𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 =
𝐷𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑒𝑟

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎
 𝑋 365 

Fonte: Teleco, 2019. 

 

Significado: 

O resultado deve ser superior ao prazo concedido aos clientes para que seja 

mantido um nível de liquidez, não necessitando de capital de giro adicional para 

sustentar suas vendas. 
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Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

 

Equação 12- Fórmula de Prazo Médio de Recebimento de Vendas aplicada 

𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 =
304.519,36

508.076,32
 𝑋 365 = 218 𝑑𝑖𝑎𝑠 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que o 

índice do prazo médio de recebimento está ideal, pois o prazo concedido aos clientes 

para o pagamento de suas compras é de 30 (trinta) dias, em média. Sendo assim, o 

resultado do prazo médio de recebimento é de 218 (duzentos e dezoito) dias. 

 

10.6.3.2- Prazo médio de pagamento 

Segundo Padoveze (2004, p. 8), o prazo médio de pagamento busca 

demonstrar as condições da empresa para saldar suas dívidas. 

Os dados para realização do índice de prazo médio de pagamento, é retirado 

exclusivamente do balanço patrimonial da empresa, e tem a finalidade de mostrar 

quanto tempo a empresa leva, em média, para pagar seus fornecedores. É o tempo 

gasto da compra da matéria prima ou mercadoria, até o pagamento do fornecedor. 

 

O prazo médio de pagamento 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. (PADOVEZE, 2008, p. 7) 
 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula:  

 

Equação 13- Fórmula de Prazo Médio de Pagamento 

𝑃𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑀é𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐹𝑜𝑟𝑛𝑒𝑐𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
𝑋 365 

Fonte: Teleco, 2019. 

 

Para calcular este índice é necessário calcular primeiramente o valor das 

compras, que é obtido pela seguinte fórmula:  

Compras = custo mercadorias vendidas + estoque final – estoque inicial 

 

Significado: 
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O ideal é que este índice seja maior que o Prazo Médio de Recebimento de 

Vendas, pois se a empresa demorar mais para receber do que pagar suas obrigações, 

irá precisar de um capital de giro maior para manter suas atividades. 

O total de compras anual a prazo não foi disponibilizado pela empresa, 

inviabilizando um cálculo assertivo. 

 

10.6.3.3- Giro do estoque 

Segundo Marion (2012, p. 24), o giro do estoque ou o prazo médio da rotação 

dos estoques, mostra qual o tempo médio, em dias, que a empresa demora para 

vender seu estoque, ou seja, o tempo que o produto fica armazenado em estoque. 

Esse indicador deve receber uma atenção maior, pois quanto maior for o 

índice, maior será o prazo em que os produtos ficarão estocados, e 

consequentemente, gerando necessidade de investimentos maiores nos estoques. O 

tempo de permanência dos estoques demonstra a eficiência com que os estoques são 

administrados. 

 

O estoque representa os bens de venda das empresas, é dele que se obtém 
as vendas e é das vendas que se obtém os lucros; portanto, é importante o 
exame da rotação dos estoques para verificar qual o tempo médio de sua 
permanência na empresa. (BASSO, 2012) 
 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula: 
 

Equação 14- Fórmula de Giro do Estoque 

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒
 

 
Fonte: Teleco, 2019. 

 

Significado: 

Examina o quantas vezes em um ano o estoque se renovou por causa das 

vendas. Quanto maior a rapidez de renovação dos estoques melhor. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

 

Equação 15- Fórmula de Giro do Estoque aplicada 

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑞𝑢𝑒 =
181.271,35

60.000,00
= 𝑅$ 3,02 𝑑𝑖𝑎𝑠 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 
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Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que a 

empresa leva, em média, 3,02 (três) dias para renovar seu estoque, ou seja, para 

vender seu estoque. Segundo o gestor da empresa, este prazo de 3 (três) dias está 

adequado ao fluxo de compras da empresa. 

 

10.6.3.4- Giro do ativo 

De acordo com Silva (2005), este índice permite que se avalie a relação entre 

as vendas e os investimentos efetuados.  

Para Padoveze (2004, p. 197) "o giro do ativo representa a produtividade do 

investimento como o meio de gerar o máximo possível de receita. Assim, deve-se 

buscar o maior giro possível". 

É com o índice do giro do ativo que a empresa avalia a eficiência dos 

administradores nos investimentos, ou seja, na administração do ativo, e aponta se a 

empresa está lucrando com as vendas. 

Segundo Padoveze (2004, p. 197) "O giro do ativo representa quantas vezes 

o investimento foi transformado em vendas". 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula:  

 

Equação 16- Fórmula de Giro do Ativo 

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Fonte: Teleco, 2019. 

 

 

Significado: 

Quanto maior, melhor. Mostra quanto a empresa vendeu para cada R$ 1,00 

(um) real de investimento total. Designa o número de vezes que o ativo total da 

organização girou, converteu-se em dinheiro. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

 

Equação 17- Fórmula de Giro do Ativo aplicada 

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 =
491.876,32

584. .077,18
= 𝑅$ 0,84 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 
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Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que a 

empresa vendeu R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) para cada 1,00 (um real) de 

investimento. A empresa teve R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos) do ativo total 

convertido em dinheiro, sendo assim, a empresa está recebendo uma porcentagem 

favorável de lucros. 

 

10.6.4- Índices de Rentabilidade 

Segundo Basso (2012, p. 28), o estudo da rentabilidade tem por finalidade 

constatar os percentuais de remuneração de diversos tipos de indicadores de capitais, 

de ativos e de outros aspectos do patrimônio da empresa, e o desempenho da 

empresa em relação aos investimentos e as vendas. 

Para Perondi (2007, p. 43) “os índices de Rentabilidade são utilizados na 

avaliação da lucratividade relativa às atividades da empresa”. 

Os índices de rentabilidade estão relacionados ao resultado final do capital 

social, do patrimônio líquido, o ativo operacional e do ativo total. 

 

10.6.4.1- Margem de lucro bruto 

Segundo Hoji (2010, p. 9), a margem de lucro bruto mede a porcentagem de 

lucro que a empresa ganha em cada venda e é considerada um dos principais fatores 

no momento de colocar preço nos produtos. 

Para Bruni (2014, p. 167), o índice margem bruta indica a “percentagem de 

cada unidade monetária de venda que sobrou, após a empresa ter pago o custo dos 

seus produtos ou das suas mercadorias”. 

Torna-se de grande importância para empresa, pois mostra o quanto estão 

rendendo os capitais investidos na empresa. 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula:  

 

Equação 18- Fórmula de Margem de Lucro Bruto 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑋100 

Fonte: Teleco, 2019. 
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Significado: 

 Quanto mais alto o valor desse índice, melhor a posição financeira da 

organização. Aponta quanto à empresa obtém de lucro bruto para cada R$ 1,00 (um 

real) de receita líquida. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

 

Equação 19- Fórmula de Margem de Lucro Bruto aplicada 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 =
310.604,97

491.876,32
 𝑋 100 = 63% 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que a 

empresa obteve 63% (sessenta e três por cento) de lucro bruto para cada R$ 1,00 

(um real) de receita líquida, ou seja, a empresa está recebendo uma porcentagem 

favorável de lucros. 

 

10.6.4.2- Margem de lucro operacional 

Segundo Gitman e Madura (2003, p. 9), a margem de lucro operacional mostra 

a porcentagem de cada unidade monetária em vendas após a dedução dos custos e 

das despesas, excluindo os juros e os impostos. 

Em relação à margem operacional Padoveze (2004, p. 169) salienta que "é o 

indicador de margem mais importante. Evidencia o percentual médio de lucro 

operacional em cada venda efetuada". 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula:  

 

Equação 20- Fórmula de Margem de Lucro Operacional 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑋 100 

Fonte: Teleco, 2019. 

 

Significado: 

Quanto maior, melhor. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 
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Equação 21- Fórmula de Margem de Lucro Operacional aplicada 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
198.307,82

508.076,32
𝑋 100 = 39,03 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que a 

empresa teve 39% (trinta e nove por cento) de lucro operacional em cada venda 

efetuada. Para a empresa, esse percentual já está adequado, porém o gestor espera 

que os lucros sejam cada vez maiores. 

 

10.6.4.3- Margem de lucro líquido 

Em relação ao índice econômico de margem líquida, segundo Padoveze 

(2004, p. 170), "representa o lucro líquido após os tributos sobre o lucro em relação à 

receita operacional líquida". 

A margem de lucro líquido demonstra a quantidade de dinheiro que a empresa 

lucra a cada real de receita obtido depois de pagar todos os impostos e despesas. 

Segundo Perondi (2007, p. 8), entende-se que a margem líquida é o índice 

que aponta a empresa o valor líquido que esta conquistou através das suas receitas, 

após a dedução dos seus gastos que obteve para gerar a receita. 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula:  

 

Equação 22- Fórmula de Margem de Lucro Líquido 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
(𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠)

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 𝑋 100 

                            Fonte: Teleco, 2019. 

 

Significado: 

Quanto a empresa obteve de lucro líquido para cada um real de vendas 

líquidas. Quanto maior, melhor. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

                                 

Equação 23- Fórmula de Margem de Lucro Líquido aplicada 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
198.307,82

508.076,32
 𝑋 100 = 39,03% 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 
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Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que a 

empresa tem 39% (trinta e nove por cento) de lucro líquido, para cada um real de 

vendas líquidas. Para a empresa, esse percentual já está adequado, porém o gestor 

espera que os lucros sejam cada vez maiores. 

 

10.6.4.4- Retorno sobre o ativo total 

Segundo Marion (2012, p. 30), o índice de retorno sobre o ativo total é a taxa 

de retorno sob o ponto de vista da empresa. 

O índice de retorno sobre o ativo total mede a lucratividade que a empresa 

apresenta em relação aos investimentos totais, e está relacionada com as vendas de 

determinado período e os investimentos realizados na organização. 

Segundo Gitman (2010, p. 60), este índice “[...] mede a eficácia geral da 

administração na geração de lucros a partir dos ativos disponíveis”. Ainda, o mesmo 

autor conceitua que "mensura a eficiência global da empresa em gerar lucros com 

seus ativos disponíveis". GITMAN (2000, p. 143) 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula:  

 

Equação 24- Fórmula de Retorno sobre o Ativo Total 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

Fonte: Teleco, 2019. 

 

Significado: 

Quanto mais elevado o retorno sobre o ativo total de uma empresa, melhor”. 

O retorno sobre o ativo total informa que ganhos foram gerados a partir do 

capital investido em ativos. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

 

Equação 25- Fórmula de Retorno sobre o Ativo Total aplicada 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =
198.307,82

584.077,18
 𝑋 100 = 34% 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 
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Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que a 

empresa tem 34% (trinta e quatro por cento) de capacidade de gerar lucros a partir de 

seus ativos. Segundo o gestor, esta porcentagem está adequada. 

 

10.6.4.5- Retorno sobre o patrimônio liquido 

Segundo Groppelli e Nikbakht (2002, p. 9), o retorno sobre o patrimônio líquido 

tem o propósito de apontar qual a taxa de retorno dos acionistas. 

Em outras palavras, este índice mostra quanto a empresa ganhou de lucro 

líquido para cada real de capital próprio investido, e mede o retorno sobre o 

investimento dos proprietários na empresa. 

De acordo com Coelho (2005, p. 34), a rentabilidade do Patrimônio líquido 

deve ser avaliada da seguinte forma:  

 

A função deste índice é mostrar qual a taxa de rendimento do capital próprio, 
buscando comparar com a de outros rendimentos alternativos no mercado, 
podendo a empresa avaliar se oferece rentabilidade superior ou inferior a 
essas opções. É importante, ao se fazer a comparação, saber se um índice 
é: quanto maior melhor, ou quanto menor melhor. Assim, para a avaliação 
dos índices de Estrutura de Capitais (que são classificados como “quanto 
menor, melhor”) de várias empresas, o menor de todos eles serão 
classificados como “ótimo”. E o contrário acontece para os índices de 
Liquidez e Rentabilidade, ou seja, aquele que tiver o maior valor será 
classificado como ótimo. No entanto, faz-se o uso da estatística para 
classificar todos os índices de forma mais simplificada, lembrando-se sempre 
que não se pode fazer uma boa análise sem a comparação dos índices da 
empresa analisada com padrões. 
 

Para obter o resultado, usa-se a seguinte fórmula:  

 

Equação 26- Fórmula de Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜
  

Fonte: Teleco, 2019. 

 

Significado: 

Quanto maior for o retorno, mais interessante é a ação da empresa. Mostra 

que para cada R$ 1,00 (um real) investido na organização pelos proprietários ou 

acionistas, o quanto conseguem obter de ganho. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 
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Equação 27- Fórmula de Retorno sobre o Patrimônio Líquido aplicada 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
198.307.82

275.558,68
 = 0,71 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Com a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que para 

cada R$ 1,00 (um real) investido na organização pelos proprietários ou acionistas, é 

obtido R$ 0,71 (setenta e um centavos) de ganho. Para a empresa, este valor está 

adequado 

 

10.7 PONTO DE EQUILÍBRIO 

Segundo Rezende (2005), ponto de equilíbrio é o nome dado à um estudo 

realizado nas empresas, onde são relacionados os custos fixos, custos variáveis, o 

volume de vendas e os lucros, com o intuito de fazer com que o total das receitas seja 

igual ao total das despesas, e levantar o nível das operações necessárias para 

cobertura dos custos fixos operacionais.  

De acordo com Wernke (2010, p. 119), “o ponto de equilíbrio pode ser 

conceituado como o nível de vendas, em unidades físicas ou em valor, no qual a 

empresa opera sem lucro ou prejuízo”. 

É entender que o faturamento da empresa analisada, não tenha lucro nem 

prejuízo. 

O ponto de equilíbrio se torna de grande importância para a empresa, pois 

fornece informações básicas para seu crescimento, identificando quanto a empresa 

terá que vender para cobrir seus custos e despesas. 

Para obter o resultado, usam-se as seguintes fórmulas:  

 

Equação 28- Fórmula de Índice de Margem de Contribuição 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 =
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖á𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
  

Fonte: Teleco, 2019. 
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Equação 29- Fórmula de Ponto de Equilíbrio 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 + 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝐹𝑖𝑥𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜
  

Fonte: Teleco, 2019. 

                               

Primeiramente, deve-se descobrir o índice da margem de contribuição da 

empresa, para que em seguida, o resultado seja aplicado na fórmula do ponto de 

equilíbrio. O objetivo é igualar a receita necessária aos gastos. 

Aplicados os dados da empresa, dá-se o seguinte cálculo: 

 

Equação 30- Fórmula de Índice de Margem de Contribuição aplicada 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 =
508.076,32 − 187.464,50

508.076,32
=  0,63 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Equação 31- Fórmula de Ponto de Equilíbrio aplicada 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙í𝑏𝑟𝑖𝑜 =
122.304,00

0,63
= 194.133,33 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

 

Após a aplicação dos dados da empresa à fórmula, podemos dizer que com 

esse resultado, para manter a empresa sem ter prejuízo, ela precisará de uma receita 

bruta de pelo menos R$ 194.133,33 (cento e noventa e quatro mil, cento e trinta e três 

reais e trinta e três centavos) no ano. 

          Sendo assim, esse é o limite da empresa. Se vender abaixo, tem-se prejuízo, e 

se vender acima, tem-se lucro. 

No ano de 2018, a empresa teve uma receita bruta de R$ 198.307,82 (cento 

e noventa e oito mil, trezentos e sete reais e oitenta e dois centavos), atingindo assim, 

o esperado para manter a empresa, sem ter prejuízo. 

 

10.8 REALIDADE X PROJEÇÕES 

Segundo Gil (2002 p. 24), é importante que as empresas tenham dados 

atualizados de todas as entradas e saídas, normalmente, com tabelas anuais, afim de 

gerar o balanço patrimonial, a DRE e o fluxo de caixa da empresa. 

Com esses dados, é possível saber se a empresa está gerando lucros e 

desempenhando as estratégias de crescimento e melhorias de forma adequada. 
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O fluxo de caixa possui dois momentos, Sá (2006) comenta que temos o fluxo 

de caixa realizado que neste se encontram fatos passados como pagamentos e 

recebimentos de contas. E no segundo momento temos a projeção do caixa, que é 

quando vamos prever o que será recebido ou pago. 

Com a utilização dessa ferramenta, que é considerada simples, é possível 

identificar as possibilidades de crescimento da empresa, e planejar o futuro da 

empresa, estipulando uma meta para aumentar o lucro da empresa. 

Segundo Sá (2006, p. 26), chamamos de fluxo de caixa projetado ao produto 

final da integração das entradas e das saídas de caixa que se imagina que ocorrerão 

no período projetado. 

A seguir, será apresentado o fluxo de caixa projetado da Farmácia Marx 

Farma, do ano de 2020. 
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Quadro 23- Fluxo de Caixa Projetado da Farmácia Marx Farma – ano 2020 

FLUXO DE CAIXA PROJETADO - ANO 2020 

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

ENTRADAS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Vendas Projetadas 47.055,25 47.055,25 47.055,25 
47.055,2

5 
47.055,25 47.055,25 

47.055,2
5 

47.055,25 47.055,25 47.055,25 47.055,25 47.055,25 

TOTAL DAS ENTRADAS 47.055,25 47.055,25 47.055,25 
47.055,2

5 
47.055,25 47.055,25 

47.055,2
5 

47.055,25 47.055,25 47.055,25 47.055,25 47.055,25 

SAÍDAS R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

Fornecedores 16.616,67 16.616,67 16.616,67 
16.616,6

7 
16.616,67 16.616,67 

16.616,6
7 

16.616,67 16.616,67 16.616,67 16.616,67 16.616,67 

Folha de pagamento 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 

Mídia / Propaganda 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 

Impostos (DAS) 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 

Aluguel 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 954,00 

Energia elétrica 274,70 274,70 274,70 274,70 274,70 274,70 274,70 274,70 274,70 274,70 274,70 274,70 

Telefone e Internet 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 

Serviços contabilidade/escritório 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 

Serviços de entrega terceirizada 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Água e Esgoto 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Sistema 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 238,00 

Pró-labore 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 2.862,00 

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Embalagens/ mat. de limpeza 132,67 132,67 132,67 132,67 132,67 132,67 132,67 132,67 132,67 132,67 132,67 132,67 

TOTAL DAS SAÍDAS 27.216,03 27.216,03 27.216,03 
27.216,0

3 
27.216,03 27.316,03 

27.216,0
3 

27.216,03 27.216,03 27.316,03 27.216,03 27.216,03 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 19.839,22 19.839,22 19.839,22 
19.839,2

2 
19.839,22 19.739,22 

19.839,2
2 

19.839,22 19.839,22 19.739,22 19.839,22 19.839,22 

2 SALDO ANTERIOR 0,00 19.839,22 39.678,44 
59.517,6

5 
79.356,87 99.196,09 

118.935,
3 

138.774,52 158.613,74 178.452,96 198.192,18 218.031,39 

3 SALDO ACUMULADO 
 (1 + 2 ) 

19.839,22 39.678,44 59.517,65 
79.356,8

7 
99.196,09 118.935,31 

138.774,
5 

158.613,74 178.452,96 198.192,18 218.031,39 237.870,61 

4 NECESSIDADE 
EMPRÉSTIMOS 

            

5 SALDO FINAL (3 + 4) 19.839,22 39.678,44 59.517,65 
79.356,8

7 
99.196,09 118.935,31 

138.774,
5 

158.613,74 178.452,96 198.192,18 218.031,39 237.870,61 

Fonte: Autora do Trabalho, 2019.
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O fluxo de caixa projetado da Farmácia Marx Farma foi realizado a partir do 

fluxo de caixa da empresa, do ano de 2018, e foi estruturado da seguinte maneira: 

A empresa estimou um crescimento nas vendas de 10% em cima do valor 

anual da empresa, dando uma média de venda mensal de aproximadamente R$ 

47.055,25 (quarenta e sete mil, cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). 

Porém, com o crescimento das vendas, os fornecedores e os materiais de 

trabalho como sacolas e embalagens em geral, automaticamente acompanharão o 

crescimento, aumentando o valor das despesas para a empresa e tornando o gasto 

com manutenção mais elevado. Sendo assim, foi estipulado um acréscimo de 10% 

nestas duas classificações tornando-se reflexo do aumento das vendas. 

Realizando a aplicação dos dados desejados, notou-se um crescimento 

significativo para a empresa. De R$ 198.307,82 (cento e noventa e oito mil, trezentos 

e sete reais e oitenta e dois centavos) para R$ 237.870,61 (duzentos e trinta e sete 

mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e um centavos), totalizando um aumento 

dos lucros de R$ 39.562,79 (trinta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e 

setenta e nove centavos). 
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11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A empresa escolhida para estudo, foi definida por ser de um antigo colega de 

trabalho onde se tornaria mais fácil o acesso, tanto pelo contato ocorrido 

anteriormente, quanto por ser próximo de onde moro. 

O trabalho realizado possibilitou entender como funciona uma empresa 

através uma análise de mercado, de diagnóstico empresarial e de viabilidade 

operacional financeira da Farmácia Marx Farma. 

A análise de mercado da empresa, foi realizada com o intuito de conhecer a 

empresa e descobrir que são os envolvidos no seu desenvolvimento. Dentro da 

análise foi feito a aplicação dos dados da empresa em diversos métodos que auxiliam 

na descoberta dos fatores que necessitam de maior atenção, e os fatores que devem 

ser investidos, visto que trazem lucros para a empresa.  

Com esta análise, as falhas tornaram-se fáceis de serem visualizadas e 

possíveis de serem corrigidas, porém, o gestor precisa investir nas ações propostas 

para melhoria e crescimento da organização, e percebe-se que, quando envolve 

investimento e dinheiro, as empresas tem receio em fazê-los devido a chance de 

perder o valor investido. 

A ausência de concorrentes se torna um fator de grande importância para a 

empresa onde é praticado uma forma diferenciada de vender, pois oferece aos 

clientes menos descontos, visto que se torna a única opção da população em um 

momento de emergência.  

A realização do diagnóstico empresarial da Farmácia Marx Farma, apontou 

vários problemas que deverão ser solucionados para que a empresa continue 

crescendo no mercado, como a falta de produtos em todas as linhas, a desmotivação 

dos funcionários em oferecer aos clientes produtos que trazem mais lucro à empresa, 

e até a falta de espaço para expor todos os produtos para os clientes. 

Porém também foram apontados vários fatores que favorecem no 

desenvolvimento e crescimento da empresa como o bom atendimento, devido aos 

clientes serem do bairro onde cria-se um vínculo de amizade, tornando mais fácil o 

acesso e comunicação aos consumidores.  

Dentre as áreas avaliadas, a empresa, juntamente com o estagiário, planejou 

14 ações de melhorias para serem aplicadas dentro da empresa até dezembro de 

2019, como melhorar o espaço físico da empresa, adquirir máquinas mais modernas 

e avançadas, criar processo de reciclagem de resíduos passíveis, implantar processo 
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de captação de água da chuva, melhorar e investir na divulgação da empresa, 

capacitar colaboradores, e tornar a missão, visão e os objetivos da empresa, 

conhecidos por todos os colaboradores formalmente. 

Acredita-se que após a aplicação dessas ações, as vendas em geral, 

aumentarão, e consecutivamente, o lucro da empresa, pois contribuirão para um 

melhor funcionamento da empresa e favorecerá para uma maior satisfação do 

consumidor. 

O estudo da análise de viabilidade operacional e financeira da Farmácia Marx 

Farma, foi realizado por meio de indicadores financeiros e econômicos. Dentre os 

indicadores analisados, o empresário, juntamente com o estagiário, concluiu que a 

empresa apresenta resultados satisfatórios, e que nos indicadores de liquidez 

corrente, liquidez seca, liquidez geral, índice de endividamento geral, prazo médio de 

recebimento de vendas, giro do estoque, giro do ativo, margem de lucro bruto, margem 

de lucro operacional, margem de lucro líquido, retorno sobre o ativo total e o retorno 

sobre o patrimônio líquido, expõem uma capacidade suficiente em honrar suas dívidas 

e compromissos. Apenas no índice de cobertura de juros, é que não foi atingido o 

esperado, dando um resultado inferior ao ideal, e espera-se que com esse resultado, 

a empresa crie uma estratégia para melhorar este índice. 

Com a conclusão das análises do período de 2018 através de um fluxo de 

caixa com dados do ano, foi proposto ainda, um fluxo de caixa como meta para ser 

atingida no ano de 2020 com a perspectiva de crescimento nas vendas de 10%, 

apresentando um avanço importante para o crescimento da empresa e aumento dos 

lucros. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado 

 

 

3 3 Visão da Empresa

( ) ( ) A visão está registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por todos os colaboradores.

( ) ( ) ( ) A visão está registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por alguns colaboradores.

( 103 ) ( x ) ( x ) A visão está definida informalmente, sendo de conhecimento apenas dos dirigentes.

( ) ( ) ( ) A visão não está definida.

  

3 3 Missão da Empresa

( ) ( ) A missão está definida e registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por todos os colaboradores.

( ) ( ) ( ) A missão está definida e registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por alguns colaboradores.

( 110 ) ( x ) ( x ) A missão está definida informalmente, sendo do conhecimento apenas dos dirigentes.

( ) ( ) ( ) A missão não está definida.

  

3 3 Objetivo da Empresa

( ) ( ) O objetivo está definido e registrado sob forma escrita e é conhecido e entendido por todos os colaboradores.

( ) ( ) ( ) O objetivo está definido e registrado sob forma escrita e é conhecido e entendido por alguns colaboradores.

( 117 ) ( x ) ( x ) O objetivo está definido informalmente, sendo do conhecimento apenas dos dirigentes.

( ) ( ) ( ) O objetivo não está definido.

  

6 6 Estratégias da Empresa

( ) ( )
As estratégias, abrangentes aos principais aspectos do negócio, estão definidas formalmente por meio de método que considera a 

análise de informações internas e externas.

( 123 ) ( x ) ( x ) As estratégias estão definidas informalmente, mas são consideradas informações internas e externas relacionadas ao negócio.

( ) ( ) ( ) As estratégias estão definidas informalmente e com uso restrito de informações internas e externas.

( ) ( ) ( ) As estratégias não estão definidas.

  

10 10 Indicadores e Metas

( x ) ( x ) Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para as principais estratégias e são comunicados aos colaboradores.

( ) ( ) ( ) Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para algumas estratégias.

( ) ( ) ( ) Os indicadores são estabelecidos para algumas estratégias, mas não existem metas relacionadas a estes indicadores.

( ) ( ) ( ) Não existem indicadores relacionados as estratégias.

  

Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação GESTÃO
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10 10 Plano de Ação

( X ) ( X )
Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da empresa relacionadas às estratégias e são acompanhadas 

regularmente.

( ) ( ) ( ) Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da empresa relacionadas às estratégias.

( ) ( ) ( ) As ações são definidas informalmente para o alcance de algumas metas da empresa relacionadas às estratégias.

( ) ( ) ( ) Não existem planos de ação visando alcançar as metas da empresa relacionadas às estratégias.

  

10 10 Desempenho da Empresa

( x ) ( x )
A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, inclui aspectos abrangentes ao negócio, como por exemplo, financeiro, 

vendas, clientes, colaboradores, fornecedores, produção e uso de alguns indicadores e metas.

( ) ( ) ( )
A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, mas de forma restrita a alguns aspectos, como por exemplo, financeiro, 

vendas, atendimento e produção.

( ) ( ) ( ) A análise do desempenho da empresa é feita ocasionalmente, com foco principal no desempenho financeiro.

( ) ( ) ( ) Não é feita a análise do desempenho da empresa.

  

10 10 Desenvolvimento Gerencial

( x ) ( x ) Os dirigentes investem regularmente em seu desenvolvimento gerencial e aplicam os conhecimentos adquiridos na empresa.

( ) ( ) ( ) Os dirigentes investem esporadicamente em seu desenvolvimento gerencial e aplicam os conhecimentos adquiridos na empresa.

( ) ( ) ( )
Os dirigentes investem esporadicamente em seu desenvolvimento gerencial, mas não aplicam os conhecimentos adquiridos na 

empresa.

( ) ( ) ( ) Os dirigentes não investem em seu desenvolvimento gerencial.

  

3 3 Capacitação de Colaboradores

( ) ( ) Todos os colabores são capacitados com base em um plano de capacitação.

( ) ( ) ( ) Os colaboradores são capacitados regularmente.

( 165 ) ( X ) ( X ) Os colaboradores são capacitados eventualmente.

( ) ( ) ( ) Os colaboradores não são capacitados.

  

6 6 Finanças da Empresa

( ) ( ) Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa e orçamento com horizonte de pelo menos um ano.

( 171 ) ( x ) ( x ) Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa.

( ) ( ) ( ) Existem controles financeiros, mas não é utilizado fluxo de caixa.

( ) ( ) ( ) Não existem controles financeiros.

  

Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação GESTÃO

6 6 Práticas de Gestão

( ) ( )
Muitas práticas de gestão apresentam melhorias decorrentes da análise de resultados de diagnóstico de gestão, como por exemplo 

o MPE Brasil.

( 181 ) ( x ) ( x ) Algumas práticas de gestão apresentam melhorias.

( ) ( ) ( ) Pelo menos uma prática de gestão apresenta melhorias.

( ) ( ) ( ) As práticas de gestão não demonstram melhorias.
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Total Máximo Avaliação 1 Avaliação 2
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10 10 Grau de importância da inovação na empresa

( x ) ( x ) Empresa sistematicamente inova nos produtos, considera a inovação essencial, pesquisa por novos modelos/técnicas/materiais.

( ) ( ) ( ) Empresa inova eventualmente conforme a exigência do mercado, considera a inovação necessária para se manter no mercado.

( ) ( ) ( ) Empresa inova pouco, não considera a inovação importante para o negócio ou que influencie muito em seu crescimento.

( ) ( ) ( ) Empresa não compreende a inovação.

  

0 0 Braisntorm (tempestade de idéias)

( ) ( ) Tem por prática utilizar o método brainstorm para levantamento de idéias, constantemente e regularmente.

( ) ( ) ( ) Já utilizou este método alguma(s) vez(es), mas sem regularidade.

( ) ( ) ( ) Conhece o método mas não utiliza ou utilizou apenas uma vez.

( 211 ) ( x ) ( x ) Nunca trabalhou desta forma e desconhece o método.

  

6 6 Estímulos à inovação

( ) ( ) Estimula os colaboradores à inovarem e/ou sugerirem inovações com formas de reconhecimento/premiação de melhores idéias.

( 216 ) ( x ) ( x )
Estimula os colaboradores à inovarem e/ou sugerirem inovações mas sem formas definidas de reconhecimento/premiação de 

melhores idéias.

( ) ( ) ( ) Repassa aos colaboradores a importância de inovar porém não há nenhum tipo de incentivo.

( ) ( ) ( ) Não há esta política de incentivo à inovação.

  

3 3 Sugestões dos Funcionários

( ) ( ) Há uma coleta formal de sugestões, com procedimentos bem definidos.

( ) ( ) ( ) Há uma coleta formal de sugestões, mas sem os procedimentos bem definidos.

( 224 ) ( x ) ( x ) Há uma coleta informal.

( ) ( ) ( ) Não coleta sugestões e idéias.

  

0 0 Análise das sugestões dos funcionários (processo formalizado)

( ) ( ) Há uma análise semanal das sugestões com processo formalizado definido, fazendo parte do planejamento da empresa.

( ) ( ) ( ) Há uma análise mensal das sugestões com processo formalizado definido.

( ) ( ) ( ) Há uma análise a cada 3 meses mas não tem processo formalizado definido.

( 232 ) ( x ) ( x ) Não há análise das sugestões e idéias.

  

INOVAÇÃO DE PRODUTOPlano de 

Ação
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10 10 Planeja novos produtos

( x ) ( x ) Frequentemente – tem ao menos 2 novas idéias/projetos de inovação por ano, para novos produtos.

( ) ( ) ( ) Eventualmente – tem 1 idéia/projeto de inovação por ano, para novos produtos.

( ) ( ) ( ) Raramente – tem 1 idéia/projeto de inovação a cada 2 anos ou mais, para novos produtos.

( ) ( ) ( ) Não tem processo definido de planejamento de produtos.

  

10 10 Lança produtos ou inova em produtos já existentes

( x ) ( x )
Realiza pesquisa mensal com os clientes coletando informações sobre suas necessidades, recebe sugestões, implantando as 

melhorias (novos produtos ou produtos significativamente melhorados) necessárias após serem analisadas.

( ) ( ) ( )
Realiza pesquisa trimestral com os clientes coletando informações sobre suas necessidades, recebe sugestões, implantando as 

melhorias (novos produtos ou produtos significativamente melhorados) necessárias após serem analisadas.

( ) ( ) ( )
Recebe sugestões ou reclamações dos clientes (quando os próprios clientes entram em contato) e analisa a possível implantação de 

melhorias, inovações e lançamentos.

( ) ( ) ( ) Não inova em seus produtos de acordo com a opinião dos clientes.

  

10 10 Novos Produtos

( x ) ( x ) Lança produtos frequentemente – (2 ou mais vezes ao ano).

( ) ( ) ( ) Lança produtos eventualmente – 1 vez ao ano.

( ) ( ) ( ) Raramente – a cada 2 anos ou mais.

( ) ( ) ( ) Não faz lançamento de produtos.

  

0 0 Mudanças na Estética dos Produtos

( ) ( ) Realiza mudanças frequentemente – (2 ou mais vezes ao ano).

( ) ( ) ( ) Realiza mudanças eventualmente – 1 vez ao ano.

( ) ( ) ( ) Realiza mudanças raramente – a cada 2 anos ou mais.

( 266 ) ( x ) ( x ) Não realiza mudanças, utiliza a cópia de produtos.

  

10 10 Parcerias

( x ) ( x ) Busca e utiliza frequentemente de parcerias com o Sistema S, Universidades, Centros de Pesquias, Fornecedores.

( ) ( ) ( ) Utiliza eventualmente quando oferecidas pelos parceiros.

( ) ( ) ( ) Utiliza raramente quando tem uma necessidade pontual.

( ) ( ) ( ) Não utiliza.

  

Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação INOVAÇÃO DE PRODUTO

10 10 Materiais / Equipamentos / Insumos

( x ) ( x ) Busca constante por novos fornecedores e de fornecedores de materiais diferenciados, equipamentos e insumos.

( ) ( ) ( ) Busca eventualmente por novos fornecedores e de fornecedores de materiais diferenciados, equipamentos e insumos.

( ) ( ) ( ) Busca por fornecedores, não se preocupando em atualizar o cadastro de fornecedores, utilizando as mesmas matérias primas.

( ) ( ) ( ) Aguarda a abordagem dos fornecedores em sua empresa.
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10 10 Planejamento de Marketing

( x ) ( x ) Planejamento estruturado, formalizado, implantado totalmente, com acompanhamento constante, com revisões e ajustes.

( ) ( ) ( ) Planejamento estruturado, formalizado, implantado parcialmente e com acompanhamento periódico.

( ) ( ) ( ) Planejamento estruturado mas informal, com acompanhamento periódico.

( ) ( ) ( ) Não possui planejamento.

  

10 10 Gestão de Relacionamento com Clientes

( x ) ( x ) Tem contato com os clientes diretamente pela empresa (CRM estruturado).

( ) ( ) ( ) Tem contato eventualmente com os clientes diretamente pela empresa.

( ) ( ) ( ) Tem contato exporadicamente com os clientes diretamente pela empresa.

( ) ( ) ( ) O contato é feito apenas pelos canais - representante comercial, vendedores, etc.

  

10 10 A empresa conhece o perfil dos seus clientes

( x ) ( x ) Conhece o perfil completo de todos os seus clientes ativos.

( ) ( ) ( ) Conhece parcialmente o perfil de todos os seus clientes ativos.

( ) ( ) ( ) Conhece parcialmente o perfil de 50% dos seus clientes ativos.

( ) ( ) ( ) Não conhece .

  

10 10 Comunicação com os Clientes 

( x ) ( x )
Possui processo estruturado e formalizado de comunicação mensal com os clientes buscando sugestões, realizando pesquisas de 

satisfação e pós-venda.

( ) ( ) ( )
Possui processo estruturado e formalizado de comunicação trimestral com os clientes buscando sugestões, realizando pesquisas de 

satisfação e pós-venda.

( ) ( ) ( )
Possui processo de comunicação informal, geralmente somente durante a venda, ou pelo representante externo e não diretamente 

da empresa.

( ) ( ) ( ) Não se comunica com os clientes ou se comunica apenas por necessidade do mesmo.

  

10 10 Meios de Divulgação

(banner, folders, outdoor, mídia interna, eventos, rádio, televisão, parceiros, patrocínios ou outros)

( 330 ) ( x ) ( x ) Utiliza diversos meios (acima de 5) de divulgação de forma constante, mensalmente.

( ) ( ) ( ) Utiliza diversos meios (acima de 5) de divulgação de forma esporádica, até 6 vezes ao ano.

( ) ( ) ( ) Utiliza poucos meios (até 4) de divulgação e de forma esporádica, até 4 vezes ao ano.

( ) ( ) ( ) Não utiliza.
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10 10 Marca 
(exceto o nome da empresa – quando o nome fantasia é registrado – aqui se refere à marca /moda/produto) 

( x ) ( x ) Possui marca própria registrada.

( ) ( ) ( ) Possui marca própria e está em processo de registro.

( ) ( ) ( ) Possui marca própria mas não está registrada.

( ) ( ) ( ) Não possui marca própria.
  

10 10 Logomarca 

( x ) ( x ) Possui logomarca registrada.

( ) ( ) ( ) Possui logomarca em processo de registro.

( ) ( ) ( ) Possui logomarca mas não está registrada.

( ) ( ) ( ) Não possui logomarca.
  

10 10 Catálogo
( x ) ( x ) Possui catálogo impresso, catálogo digital e  design moderno.

( ) ( ) ( ) Possui somente catálogo impresso (design moderno ).
( ) ( ) ( ) Possui catálogo impresso de qualidade mediana.
( ) ( ) ( ) Não possui / Não se aplica.

  
10 10 Relação com Fornecedores

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

( x ) ( x ) Possui processo estruturado de comunicação com fornecedores, buscando constantemente a qualificação destes.

( ) ( ) ( ) Possui processo estruturado de comunicação com fornecedores, mas sem a qualificação.

( ) ( ) ( ) Possui processo informal de comunicação com fornecedores.

( ) ( ) ( ) Não possui processo de comunicação com fornecedores.
  

10 10 Análise do Ciclo de Vida do Produto

( x ) ( x ) Faz análise constantemente, avaliando que nível se encontra os produtos, utilizando a Matriz BCG e o Ciclo de Vida do Produto.

( ) ( ) ( ) Faz análise do mix de produtos considerando a matriz BCG.

( ) ( ) ( ) Faz análise exporadicamente, mas sem critérios.

( ) ( ) ( ) Não analisa os produtos no ciclo de vida.
  

10 10 Estratégia de Preço 

(análise dos concorrentes, análise do mercado, análise do custo)

( x ) ( x ) Possui estratégia estruturada ,formalizada e implantada na totalidade.

( ) ( ) ( ) Possui estratégia estruturada ,formalizada e implantada parcialmente.

( ) ( ) ( ) Possui estratégia estruturada, mas informal.

( ) ( ) ( ) Não possui estratégia de preço.
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3 3 Estratégia de Marketing Digital / Virtual

( ) ( ) Possui estratégia estruturada, formalizada e implantada na totalidade.

( ) ( ) ( ) Possui estratégia estruturada, formalizada e implantada parcialmente.

( 403 ) ( x ) ( x ) Possui estratégia estruturada, mas informal.

( ) ( ) ( ) Não possui estratégia.

  

3 3 Planejamento de Marketing Digital / Virtual

( ) ( ) Planejamento estruturado, formalizado, implantado totalmente, com acompanhamento constante, com revisões e ajustes.

( ) ( ) ( ) Planejamento estruturado, formalizado, implantado parcialmente e com acompanhamento periódico.

( 410 ) ( x ) ( x ) Planejamento estruturado mas informal, com acompanhamento periódico.

( ) ( ) ( ) Não possui planejamento.

  

6 6 Site Institucional

( ) ( ) Site atualizado mensalmente, informações importantes, design moderno, fotos com resolução, interligado às redes sociais.

( 416 ) ( x ) ( x )
Site atualizado eventualmente, informações importantes, design mediano/comum, fotos com resolução mediana, conectado às 

redes sociais.

( ) ( ) ( ) Site desatualizado (informações defasadas, contatos) desconectado às redes sociais.

( ) ( ) ( ) Não possui site institucional.

  

0 0 Loja Virtual / E-commerce  (B2B, B2C, M-commerce, S-commerce)

( ) ( ) Possui loja com vendas crescentes, utiliza as ferramentas de gestão da web, atualizando-a mensalmente.

( ) ( ) ( ) Possui loja com vendas crescentes, não utiliza as ferramentas de gestão da web, atualizando-a mensalmente.

( ) ( ) ( ) Possui loja, não utiliza as ferramentas de gestão da web, está desatualizada a mais de 6 meses.

( 425 ) ( x ) ( x ) Não possui loja.

  

10 10 Redes Sociais e Fanpage

( x ) ( x )
Está inserido nas principais redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, Twitter) possuindo colaborador para a função e 

atualizando as mesmas diariamente.

( ) ( ) ( )
Está inserido nas principais redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, Twitter) mas não tem colaborador responsável 

para a função e a atualização é realizada mensalmente.

( ) ( ) ( ) Está inserido em algumas redes sociais porém desatualizadas ou com poucas postagens.

( ) ( ) ( ) Não está nas redes sociais.

  

MARKETING DIGITAL / VIRTUAL
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0 0 Empresa On Line

( ) ( ) Usa os 4 Pilares do Marketing Digital para atuação no mundo virtual (Encontrabilidade/Usabilidade/Credibilidade/Vendabilidade).

( ) ( ) ( ) Conhece mas não utiliza os 4 Pilares do Marketing Digital na íntegra / totalidade.

( ) ( ) ( ) Conhece mas não utiliza os 4 Pilares do Marketing Digital.

( 444 ) ( x ) ( x ) Não conhece e não utilizou os 4 Pilares do Marketing Digital.

  

3 3 Equipe

( ) ( ) Possui equipe de profisionais, específica e constante para administrar o site, loja virtual e as redes sociais.

( ) ( ) ( ) Utiliza a mesma equipe do departamento comercial da empresa, sendo esta mais uma atividade para o setor.

( 450 ) ( x ) ( x ) Não possui equipe específica, a alternância de pessoas no manuseio do site, da loja e das redes sociais é constante.

( ) ( ) ( ) Não possui pessoas e equipe.

  

3 3 Ferramentas de Gestão

( ) ( ) Conhece e utiliza todas as ferramentas de gestão (Google Analytics, Google Adwords, Google Trends, Google Adsense).

( ) ( ) ( ) Conhece as ferramentas de gestão (Google Analytics, Google Adwords, Google Trends, Google Adsense), mas utiliza algumas.

( 457 ) ( x ) ( x ) Conhece as ferramentas de gestão, mas não as utiliza.

( ) ( ) ( ) Não conhece as ferramentas de gestão.

  

10 10 Anúncios pagos via Google ou Redes Socias

( x ) ( x ) Realiza anúncios frequentemente através de grandes redes, mensalmente.

( ) ( ) ( ) Realiza anúncios eventualmente através de grandes redes, trimestralmente.

( ) ( ) ( ) Já realizou mas não tem por prática utilizar este tipo de serviço.

( ) ( ) ( ) Não ou não conhece estas ferramentas.

  

10 10 Marketing Vídeo

( x ) ( x ) Possui vídeo institucional e vídeos dos produtos.

( ) ( ) ( ) Possui vídeo institucional e vídeos dos produtos.

( ) ( ) ( ) Possui apenas o vídeo institucional.

( ) ( ) ( ) Não possui.

  

3 3 Representatividade das vendas pela internet

sobre o volume total das vendas

( ) ( ) de 60% até 100%.

( ) ( ) ( ) de 30% até 60%.

( 478 ) ( x ) ( x ) até 30%.

( ) ( ) ( ) Não faz vendas pela internet.

  

MARKETING DIGITAL / VIRTUAL
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Total Máximo Avaliação 1 Avaliação 2
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10 10 Licença Ambiental

( x ) ( x ) Empresa possui Licença Ambiental de Operação vigente.

( ) ( ) ( ) Empresa está em processo de licenciamento ambiental possuindo, protocolo da licença de instalação.

( ) ( ) ( ) Empresa está em processo de licenciamento ambiental possuindo, protocolo da licença prévia.

( ) ( ) ( ) Empresa não possui licença ambiental e não tem procedimento de licenciamento em andamento.

10 10 Cadastro Técnico Federal - IBAMA

( x ) ( x ) Empresa possui o Comprovante de Registro, Certificado de Regularidade do IBAMA e o responsável técnico com ART.

( ) ( ) ( ) Empresa possui o Comprovante de Registro e o Certificado de Regularidade do IBAMA.

( ) ( ) ( ) Empresa possui o Certificado de Registro mas não possui o Certificado de Regularidade, está em processo de cadastro no IBAMA.

( ) ( ) ( ) Empresa não possui o Comprovante de Registro nem o Certificado de Regularidade no IBAMA.

  

6 6 Política Ambiental

( ) ( ) Empresa possui Política Ambiental que norteiam seus princípios e objetivos com relação à preservação do meio ambiente.

( 516 ) ( x ) ( x ) Empresa possui Política Ambiental, mas necessita de ajustes / atualização com relação à preservação do meio ambiente.

( ) ( ) ( ) Empresa está em processo de construção da Política Ambiental (Há evidências?).

( ) ( ) ( ) Empresa não tem Política Ambiental.

  

10 10 PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

( x ) ( x )
Empresa possui PGRS com recolhimento de ART e há evidências do cumprimento da correta destinação final dos resíduos sólidos 

(NF, MTR, Contrato de prestação de serviços).

( ) ( ) ( )
Empresa possui PGRS sem recolhimento de ART e há evidências do cumprimento da correta destinação final dos resíduos sólidos 

(NF, MTR, Contrato de prestação de serviços).

( ) ( ) ( )
Empresa possui apenas o PGRS formalizado mas não há evidências que comprovem a execução do plano (NF, MTR, contratos de 

prestação de serviços, resíduos espalhados pelo fábrica) e/ou destina parcialmente os resíduos mas não possui o PGRS formalizado.

( ) ( ) ( ) Empresa não possui o PGRS nem executa ações de destinação final de resíduos.

  

10 10 Armazenamento Temporário dos Resíduos (Baias)

( x ) ( x ) Armazena corretamente os resíduos por classe em ambientes separados da produção e isolados de pessoas, sol, chuva e solo.

( ) ( ) ( ) Está estruturando os ambientes para armazenar os resíduos conforme suas classes e normas da ABNT.

( ) ( ) ( ) Está estruturando os ambientes para armazenar os resíduos mas não está em consonância com as normas da ABNT.

( ) ( ) ( ) Não tem local apropriado para o armazenamento dos resíduos e/ou está armazenado juntamente na produção.
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10 10 Destinação de Resíduos Gerados

( x ) ( x ) Empresa destina corretamente seus resíduos e materiais, acompanhando o PGRS, controlando todas os certificados de destinação.

( ) ( ) ( )
Empresa destina seus resíduos e materiais para empresas licenciadas, acompanhando o PGRS, mas não controla os certificados de 

destinação.

( ) ( ) ( ) Empresa destina seus resíduos e materiais, mas não acompanha o PGRS, e não controla os certificados de destinação.

( ) ( ) ( ) Não destina os resíduos para as empresas licenciadas.

  

3 3 Reciclagem de Resíduos

( ) ( ) Os resíduos passíveis de reciclagem são enviados para empresas/cooperativas devidamente licenciadas no órgão ambiental.

( ) ( ) ( ) Os resíduos recicláveis são enviados/doados para terceiros e há registros destas transferências.

( 549 ) ( x ) ( x ) Os resíduos recicláveis são enviados/doados para terceiros e não há registros destas transferências.

( ) ( ) ( ) Não há coleta seletiva na empresa.

  

0 0 Efluentes Líquidos 

( ) ( )
A empresa trata seus efluentes líquidos na própria planta e/ou armazena corretamente para posterior envio para tratamento em 

empresas de terceiros devidamente licenciadas . (Caso a empresa não gere efluentes líquidos pontuar neste item).

( ) ( ) ( )
A empresa armazena os efluentes para tratamento em empresas terceirizadas, possui documentação e/ou armazenamento esta 

apropriado.

( ) ( ) ( )
A empresa armazena os efluentes para tratamento em empresas terceirizadas, mas não possui documentação e/ou armazenamento 

esta precário.

( 557 ) ( x ) ( x ) Empresa utiliza água no processo produtivo e descarta sem tratamento.

  

0 0 Captação de Água da Chuva

( ) ( )
Empresa tem processo de captação da água da chuva, utilizando no processo produtivo, bem como na limpeza e higiêne. A água 

utilizada possui tratamento antes do uso. A água utilizado no processo produtivo é reciclada em circuito fechado e reutilizada.

( ) ( ) ( )
Empresa tem processo de captação da água da chuva, utilizando no processo produtivo, bem como na limpeza e higiêne. A água 

utilizada possui tratamento antes do uso. Não é tratada para o reuso.

( ) ( ) ( ) Empresa tem processo de captação da água da chuva, mas não trata a água antes do uso.

( 564 ) ( x ) ( x ) Não tem processo de captação da água da chuva.

  

Plano de 

Ação
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Avaliação

Segunda 

Avaliação MEIO AMBIENTE

10 10 Eficiência Energética (energia)

( x ) ( x )
Empresa possui Projeto Unifilar e Prontuário de Instalações Elétricas - PIE  (NR10), colaboradores treinados para manutenção, bem 

como, faz acompanhamento mensal do consumo de energia elétrica, verificando variações e também multas.

( ) ( ) ( )
Empresa possui Projeto Unifilar e Prontuário de Instalações Elétricas - PIE  (NR10), colaboradores treinados para manutenção, mas 

não faz acompanhamento mensal do consumo de energia elétrica, verificando variações e também multas.

( ) ( ) ( ) Empresa está em processo de elaboração do Projeto Unifilar e Prontuário de Instalções Elétricas(PIE) com profissional habilitado.

( ) ( ) ( ) Empresa não possui o Projeto Unifilar, Prontuário de Instalações Elétricas - PIE nem colaboradores treinados para manutenção.

  

6 6 Indicadores de Desempenho

( ) ( )
Empresa tem sistema de indicadores de desempenho, bem como, planejamento de ações para melhoria contínua, no que se refere 

a consumo de água, consumo de energia, destino de resíduos e materiais (volume).

( 583 ) ( x ) ( x )
Empresa tem sistema de indicadores de desempenho, mas não realiza planejamento de ações para melhoria contínua, no que se 

refere a consumo de água, consumo de energia, destino de resíduos e materiais (volume).

( ) ( ) ( ) Empresa controla apenas faturas de pagamento, mas não faz análise crítica através da relação com indicadores de desempenho. 

( ) ( ) ( ) Não possui sistema de controle e indicadores de desempenho.
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Total Máximo Avaliação 1 Avaliação 2
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3 3 Controle de Produção / Planejamento

( ) ( ) Possui setor de PCP completo e eficiente que controla toda a produção através de softwares/sistema operacional.

( ) ( ) ( ) Possui setor de PCP completo e o controle é realizados de forma não sistematizada.

( 803 ) ( x ) ( x ) Possui colaborador/gerente de produção encarregado de controlar os pedidos que chegam na produção.

( ) ( ) ( ) Não possui controle adequado.

  

0 0 Cronometragem

( ) ( ) Utiliza constantemente a cronometragem nos processos (tempos e metódos).

( ) ( ) ( ) Utiliza exporadicamente a cronometragem nos processos.

( ) ( ) ( ) Conhece mas não utiliza.

( 811 ) ( x ) ( x ) Não utiliza a técnica da cronometragem nos processos.

  

10 10 Metas de Produção

( x ) ( x ) Possui metas de produção (diárias, semanais e/ou mensais) formalizadas e de fácil acesso aos colaboradores.

( ) ( ) ( ) Possui metas de produção formalizadas somente na esfera gerencial.

( ) ( ) ( ) Possui metas informais.

( ) ( ) ( ) Não possui metas.

  

10 10 Balanceamento

( x ) ( x ) Aplica frequentemente balanceamento formal nos processos.

( ) ( ) ( ) Aplica exporadicamente balanceamento formal nos processos.

( ) ( ) ( ) Conhece mas não utiliza.

( ) ( ) ( ) Não utiliza a técnica de balanceamento nos processos.

  

10 10 Logística

( x ) ( x )
Possui sistema eficiente e interligado de controle de estoque de matéria-prima, de produto acabado, armazenagem, 

movimentação e expedição.

( ) ( ) ( )
Possui sistemas separados de controle de estoque de matéria-prima, de produto acabado, armazenagem, movimentação e 

expedição.

( ) ( ) ( ) O sistema logístico atende de forma parcial às necessidades.

( ) ( ) ( ) Não possui sistema logístico eficiente.
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10 10 Gerenciamento da Produção

( x ) ( x ) Os gestores da produção são pessoas que possuem experiência prática e formação técnica ou superior.

( ) ( ) ( ) Os gestores da produção são pessoas práticas sem formação técnica ou superior.

( ) ( ) ( ) Os gestores da produção são pessoas oriundas do chão-de-fábrica.

( ) ( ) ( ) Não possui gestores de produção.

  

10 10 Habilidade / Polivalência 

( x ) ( x ) Os funcionários são polivalentes, operando várias máquinas sem resistência e incentivados a operá-las.

( ) ( ) ( ) Alguns funcionários operam várias máquinas e são incentivados a esta prática.

( ) ( ) ( ) Os funcionários conseguem operar outras máquinas mas não são incentivados a tal prática.

( ) ( ) ( ) Não há funcionários com habilidade para trabalhar em outras máquinas.

  

10 10 Instalações Elétricas

( x ) ( x ) As instalações elétricas do processo de produção atendem a necessidade de quantidade localização / posição / altura.

( ) ( ) ( ) As instalações elétricas do processo de produção atendem somente a necessidade de quantidade.

( ) ( ) ( ) Não são adequadas mas a empresa possui condições de adequá-la.

( ) ( ) ( ) As intalações elétricas não são adequadas ao processo produtivo.

  

6 6 Espaço Físico

( ) ( ) Os espaços são adequados à produção.

( 863 ) ( x ) ( x ) Os espaços são adequados parcialmente à produção.

( ) ( ) ( ) Não são adequados mas há condições de ampliação.

( ) ( ) ( ) Os espaços não são adequados e não há condições de ampliação.

  

10 10 Capacidade de Produção

( x ) ( x ) Tem capacidade para expandir a produção internamente e com a parceria de terceiros.

( ) ( ) ( ) Tem capacidade para expandir a produção com a parceria de terceiros.

( ) ( ) ( ) Está com a produção em sua capacidade máxima e não conta com a parceria de terceiros.

( ) ( ) ( ) A capacidade de produção da empresa é muito baixa, não atendendo a demanda de pedidos.

  

6 6 Equipamentos / Tecnologia / Maquinário

( ) ( ) Possui maquinários novos/modernos e adequados, e sempre aprimora processos dentro da empresa.

( 877 ) ( x ) ( x ) Busca por novas tecnologias/maquinários/processos raramente ou quando realmente o mercado o cobra.

( ) ( ) ( ) Possui maquinários obsoletos e que geram manutenção periódica e que não traduzem em produtividade.

( ) ( ) ( ) Não possui maquinários e tecnologia suficientes para movimentar o setor produtivo da empresa.
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10 10 Funções e Responsabilidades

( x ) ( x ) Estão definidas, documentadas para todas as funções e conhecidas por todos os colaboradores.

( ) ( ) ( ) Estão definidas e documentadas para algumas funções.

( ) ( ) ( ) Estão definidas informalmente.

( ) ( ) ( ) Não estão definidas.

10 10 Seleção de Colaboradores

( x ) ( x ) A seleção é feita com padrão definido para todas as funções, considerando os requisitos e responsabilidades definidas na função.

( ) ( ) ( ) A seleção é feita com padrão definido para todas as funções.

( ) ( ) ( ) A seleção é feita com padrão definido para algumas funções.

( ) ( ) ( ) A seleção é feita de forma intuitiva.

  

10 10 Bem-estar e Satisfação dos Colaboradores

( x ) ( x ) São adotadas ações para identificar e promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores decorrentes de análises regulares.

( ) ( ) ( ) São adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores decorrentes de análises eventuais.

( ) ( ) ( ) São adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores apenas quando problemas são detectados.

( ) ( ) ( ) Não existem ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores.

  

10 10 Satisfação dos Clientes

( x ) ( x ) A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método formal para os principais grupos de clientes.

( ) ( ) ( ) A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método formal para alguns grupos de clientes.

( ) ( ) ( ) A satisfação dos clientes é avaliada eventualmente e de forma intuitiva.

( ) ( ) ( ) A satisfação dos clientes não é avaliada.

  

6 6 Reclamações de Clientes

( ) ( ) As reclamações recebidas são registradas e tratadas regularmente e o cliente é informado da solução dada à sua reclamação.

( 930 ) ( x ) ( x ) As reclamações recebidas são registradas e tratadas regularmente.

( ) ( ) ( ) As reclamações recebidas não são registradas e são tratadas ocasionalmente.

( ) ( ) ( ) Não são disponibilizados canais de comunicação para os clientes apresentarem suas reclamações.
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Fonte: Autora do Trabalho, 2019. 

10 10 Desempenho dos Produtos/Serviços/Processos

( x ) ( x )
São obtidas informações comparativas externas e apresenta evidências de utilização na análise do desempenho e melhoria dos 

produtos/serviços e processos.

( ) ( ) ( ) São obtidas informações comparativas externas e utilizadas na melhoria dos produtos/serviços e processos.

( ) ( ) ( )
São obtidas informações comparativas externas, mas não são utilizadas na análise do desempenho e melhoria dos 

produtos/serviços e processos.

( ) ( ) ( ) Não são obtidas informações comparativas externas.

  

10 10 Fornecedores da Empresa

( x ) ( x )
Os fornecedores são selecionados com critérios definidos e seu desempenho é avaliado periodicamente, gerando ações para 

melhoria do fornecimento.

( ) ( ) ( ) Os fornecedores são selecionados com critérios definidos e seu desempenho é avaliado apenas quando ocorre algum problema.

( ) ( ) ( ) Os fornecedores são selecionados com critérios definidos, mas seu desempenho não é avaliado.

( ) ( ) ( ) Os fornecedores não são selecionados segundo critérios definidos e não são avaliados quanto ao seu desempenho.

  

10 10 Processos

( x ) ( x )
Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com padrões documentados e definidos a partir de 

requisitos traduzidos das necessidades dos clientes.

( ) ( ) ( ) Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com padrões documentados.

( ) ( ) ( ) Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, mas os padrões não são documentados.

( ) ( ) ( ) Os processos principais do negócio não são executados de forma padronizada.

  

10 10 Controle dos Processos

( x ) ( x )
Os processos principais do negócio são controlados com base em padrões definidos e documentados e também por meio de 

indicadores e metas.

( ) ( ) ( ) Os processos principais do negócio são controlados com base em padrões de execução definidos e documentados.

( ) ( ) ( )
Os processos principais do negócio não são controlados, mas são corrigidos quando ocorrem problemas ou reclamações dos 

clientes.
( ) ( ) ( ) Os processos principais do negócio não são controlados.
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10 10 Saúde e Segurança no Trabalho

( x ) ( x )
Os perigos e riscos são identificados formalmente por meio de métodos que incluem a CIPA, o PPRA, o PCMSO e os riscos são 

tratados com ações corretivas e preventivas.

( ) ( ) ( )
Os perigos e riscos são identificados formalmente por meio de métodos que incluem a CIPA, o PPRA, o PCMSO e são tratados 

apenas com ações corretivas.

( ) ( ) ( ) Os perigos não são identificados e apenas alguns deles são tratados.

( ) ( ) ( ) Os perigos e riscos não são identificados e não são tratados.

  

10 10 Certificações

( x ) ( x ) Possui duas ou mais certificações acreditadas ou por clientes.

( ) ( ) ( ) Possui uma certificação acreditada ou por clientes.

( ) ( ) ( ) Está em processo de implantação de melhorias para a certificação acreditada ou por clientes.

( ) ( ) ( ) Não possui certificação acreditada ou por clientes
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