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COUTO, Milena Rafaelly; CRUZ, Vanessa Proença. Floricultura Bela Flor 65p 
Relatório Técnico Empresarial. Graduação em Administração da Faculdade de 
Apucarana. Apucarana-Pr. 2020. 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo aprimorar a gestão na empresa LC CAMOLEZI 
CELULARES ME, identificando os problemas organizacionais, por meio de pesquisas 
que irão nos possibilitar maior conhecimento da empresa, e de seus colaboradores. 
Assim desenvolvendo projetos para a melhoria continua em seu ambiente interno e 
externo. Tendo como metodologia (pesquisa bibliográfica e de campo, estudo de caso, 
coleta de dados, elaboração de planilhas, plano de ação),o tema desse relatório 
técnico é aprimorar, aplicar, desenvolver o ambiente de trabalho, estabelecendo 
novos métodos de serviços a serem prestados, realizar treinamento de coaching, 
desenvolver a gestão estratégica da empresa, analisar a sua cultura organizacional e 
trazer inovações tecnológicas, e um sistema completo de segurança para empresa.  
Espera-se que com a conclusão deste relatório, ocorram mudanças no ambiente 
organizacional, na estrutura, e capacitação dos colabores da empresa. 
 
 
Palavras-chave: Análise de Mercado, Plano de Ação, Viabilidade Financeira. 
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COUTO, Milena Rafaelly. CRUZ, Vanessa de Proença Floricultura Bela Flor 65p 
Technical Business Report. Graduation in Business Administration from Faculdade de 
Apucarana. Apucarana-Pr. 2020. 
 

 
ABSTRACT 

 
This work aims to improve management at the company LC CAMOLEZI CELULARES 
-ME, identifying organizational problems, through research that will enable us to better 
understand the company and its employees. Thus developing projects for continuous 
improvement in its internal and external environment. Having as methodology 
(bibliographic and field research, case study, data collection, preparation of 
spreadsheets, action plan), the theme of this technical report is to improve, apply, 
develop the work environment, establishing new methods of services to be provided, 
conduct coaching training, develop the company's strategic management, analyze its 
organizational culture and bring technological innovations, and a complete security 
system for the company. It is expected that with the completion of this report, changes 
will occur in the organizational environment, in the structure, and in the training of 
company employees 
 
 
Keywords:  Market analysis, Action pland and financial viability. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A empresa LC CAMOLEZI-ME atua no setor de varejo na cidade de Marilândia 

do Sul, com mais de dez anos no mercado, possui ampla variedade de produtos. É 

uma referência no mercado, contando com a parceria com a Cooperativa de Crédito 

Sicredi, oferecendo a seus clientes atendimento bancário, aumentando assim, a 

circulação de clientes em seu ambiente interno. Neste relatório técnico será abordado 

as Cinco Forças de Porter, Análise macro ambiente, Apresentação Setorial, Matriz 

SOWT, ANSOFF, BCG, Viabilidade Financeira, dentre outras. 

 Viabilidade financeira é uma análise que nos permite medir se um 

determinado investimento é viável ou não, realizada por meio de cálculos de 

investimentos de tempo e dinheiro necessário para, tornar um plano financeiro 

possível. O principal motivo para a sua realização é a diminuição de riscos, evitando 

que projetos sem retorno da quantidade mínima necessária sejam realizados.   

Para isso precisa-se utilizar das seguintes etapas: análises de seus 

investimentos; custos; demonstração de resultados dos exercícios; balanço 

patrimonial; fluxo de caixa; indicadores; ponto de equilíbrio, projeções. Para melhor 

compreensão todos os estudos e pesquisas realizadas, serão aplicadas de forma 

prática na empresa. 
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2. ANÁLISE DE MERCADO 

 

Análise de Mercado engloba todo o mercado de atuação da empresa, em busca 

de informações sobre seu segmento; público alvo, concorrentes, fornecedores, 

produto.  Trata-se da pesquisa realizada para o início de uma empresa de serviços 

/produto.  Não é desenvolvida em apenas um instante, mas, durante todo o processo 

evolutivo, a empresa precisa estar em constante sintonia com o mercado. 

 

2.1 Análise Macroambiental 

 

 Analisa o ambiente externo da empresa, buscando aprimorar a 

capacidade de interação com o meio ambiente, melhorando suas perspectivas de 

sobrevivência, crescimento e desenvolvimento no mercado. Abrange os aspectos: 

demográfico, econômico, natural, tecnológico, político, cultural de uma empresa.  

                   

Figura 1 Macro ambiente 

 
Fonte: reaction consultoria 

 

 Demográfico: relacionado a população, referente a localização, idade, 

raça, sexo, ocupação.  
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 Econômico: fatores que afetam o poder de compra, os hábitos de gastos 

do consumidor. 

 Tecnológico: mudanças na tecnologia que pode afetar a demanda na 

empresa, seu processo de produção. 

 Político: constituído pelas leis, agências governamentais e grupos de 

pressão que influenciem e limitam a organização. 

 Cultural: as instituições que afetam nos valores básicos, percepções, 

preferências e comportamentos da sociedade. 

 Natural: os recursos naturais que o marketing usa como recursos, 

matéria prima. 

 Analisando o macro ambiente da empresa, verifica-se que a empresa 

possui déficit na parte tecnológica, pois atua com recursos desatualizados, (ex: 

computadores com versões ultrapassadas; controle de nota promissória manual, entre 

outros).  

 

2.2 Apresentação setorial 

 

Apresentação setorial permite a verificação, e o conhecimento 

econômico do setor onde a empresa está atuando, podendo assim avaliar 

suas oportunidades, suas fraquezas, identificando as tendências que 

possam ter impacto no negócio. Permite a compreensão e o posicionamento 

da organização no mercado, e quais as principais tendências que ele 

apresenta.  

Com atuação no setor varejista, segmento que está em constante 

transformação, a apresentação da empresa para o público impacta diretamente no 

seu setor financeiro, ter uma boa imagem perante os clientes, influencia diretamente 

nas vendas. 

 

 2.1.1 Cinco forças de Porter 
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O modelo das Cinco Forças foi concebido por Michael Porter em 1979, 

destinando-se a análise da competição das empresas. Podendo ser aplicado em 

toda e qualquer empresa, independente do seu porte, ou setor.  Sendo: Rivalidade 

entre os concorrentes; Poder de negociação dos clientes; Poder de negociação dos 

fornecedores; Ameaça de produtos substitutos; Ameaça de novos entrantes. 

 

 

 

 

 

 

   

 

        

Fonte: Portal da Administração 

 

2.2.1.1 Rivalidade entre os concorrentes 

 

Considera-se as atividades de seus concorrentes diretos, e a agressividade, 

dos que vendem o mesmo produto que a organização. Devido à empresa já estar 

consolidada no mercado de atuação, as atividades diretas, de seus concorrentes não 

tem grande impacto no rendimento da organização.   

 

2.2.1.2 Poder de negociação dos clientes 

  

 A capacidade de barganha dos clientes para com as empresas do setor, 

ou seja, o poder de decisão dos compradores sobre o produto. Os clientes tem a 

Figura 2 Cinco Forças 



 

 

21 

 

possibilidade da barganha, mas a empresa se sobrepõe, com várias possibilidades de 

compra e pagamento. 

 

2.2.1.3 Poder de negociação dos fornecedores 

 

 Poder de negociação com os fornecedores, com o foco nos fornecedores de 

insumos e serviços para a empresa. Os fornecedores possuem baixo poder de 

barganha, pois há grande diversidade de fornecedores. 

     

2.2.1.4 Ameaça de produtos substitutos  

 

Representadas pelos bens e serviços que possuem uma finalidade semelhante 

aos seus, ou atendem as mesmas necessidades. A empresa possui grande 

rotatividade de produtos, posto que a ameaça de novos produtos, não seria 

necessariamente uma ameaça significativa. 

   

2.2.1.5 Ameaça de novos entrantes 

 

 Consiste na observação das atividades da concorrência, como o 

crescimento do segmento de mercado, lucratividade do setor, crescimento da 

economia, a diferenciação do seu serviço frente aos concorrentes. Devido a tradição 

da empresa, não causa um impacto relevante, mas com alerta, nas inovações 

tecnológicas, e aperfeiçoamento do serviço. 

 

2.3 Análise do segmento  

 

 Nesta análise deve ser pesquisadas informações sobre o tamanho, o 

crescimento e a estrutura do setor em que a empresa está inserida. Possibilitando a 

redução dos custos e o aumento na produtividade. Analisando o mercado de atuação 

da empresa, possui ampla concorrência na região, contando com a vantagem de ter 

ganho o processo licitatório da Prefeitura Municipal de Marilândia do Sul, e parceria 

com a Cooperativa de Crédito Sicredi, destaca-se na prestação de serviços bancário, 

aumentando assim a rotatividade de clientes na empresa.  
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2.3.1 Mercado consumidor 

 

Consiste no conjunto de indivíduos que são economicamente ativos, dentro de 

um determinado setor, e são responsáveis por movimentar a economia local e 

mundial. Por possui atendimento bancário autorizado, a empresa tem alta rotatividade 

de clientes em suas instalações. Com aproximadamente 70% de seus clientes 

fidelizados, que frequentam seu ambiente. Possuindo clientes em toda a faixa etária, 

visando sempre atender com o máximo de atenção. 

 

2.3.2 Mercado concorrente 

 

Consiste nas empresas que oferecem produtos ou serviços idênticos ou 

similares aos seus. Seus concorrentes diretos são: Floricultura Quatro Estações; Leve 

Limpe; Bazar do Povo.   

 

2.3.3 Mercado fornecedor 

 

 Composto pelos fornecedores que oferecem matéria-prima, 

equipamentos, embalagens, insumos, dentre outros. A empresa possui vários 

fornecedores no setor de eletroeletrônicos, tais como: Samsung, Multiláser, Asus, 

Motorola, as compras são feitas diretamente pelo site. E alguns fornecimentos a 

gestora da empresa, que se desloca até o fornecedor realizar a compra direta, como 

por exemplo: Cacau Show. 

O fornecimento de produtos da Nestle; Ferreiro Rocher, o representante 

comercial vem até a empresa, mensalmente. Os produtos de limpeza são adquiridos 

no atacado em Maringá, já a matéria-prima vem de Arapongas da empresa Cristalina 

das Flores, semanalmente seu representante vem até a empresa, para efetuar o 

abastecimento dos insumos. 
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3. ANÁLISE ESTRATÉGICA  

 

Análise estratégica é uma abordagem para facilitar, pesquisar, analisar e 

mapear as habilidades de uma organização. Tem por objetivo mapear o ambiente 

interno e externo de uma empresa, visando avaliar seus componentes, de modo geral, 

utilizando das matrizes BCG, ANSOFF, SOWT. 

 

3.1 Matrizes BCG 

 

Desenvolvida com o intuito de analisar graficamente os produtos de uma 

empresa em relação ao seu desempenho no mercado. Representada pelos seguintes 

itens: Ponto de Interrogação; Estrela; Vaca Leiteira; Abacaxi. 

A figura 3, representa a estrutura da Matriz BCG aplicadas na organização, o 

quadrante Estrela representa os produtos que geram alto lucro, mas que exigem um 

alto investimento; Ponto de Interrogação representa os produtos que ainda não geram 

muitos lucros, e tem um grande investimento, geralmente produtos em fase de 

lançamento; Vaca Leiteira representa os produtos que geram alto lucro, mas não 

demandam grande investimento; Abacaxi representa os produtos que não geral altos 

lucros, e requer brande investimento, produtos no fim do ciclo de vida. 
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Figura 3 Matriz BCG 

 
               Fonte:Bloglist 

 

Na Empresa LCCAMOLEZI - ME, os produtos da Cacau show tem um alto 

investimento, e pouca lucratividade, fazendo parte do eixo Ponto de Interrogação. As 

linhas de eletroeletrônicos geram a alta lucratividade, porém exige um alto 

investimento, assim sendo classificado como produtos Estrelas. Os artigos de 

limpeza, geram alta lucratividade, mas não exigem alto nível de investimentos, assim 

se enquadrando no eixo dos produtos Vaca Leiteira. O setor botânico não gera 

grandes lucros, mas tem um grande investimento, assim sendo parte do eixo dos 

produtos Abacaxi. 

 

3.2 Matrizes SWOT 

 

 Matriz SOWT mais conhecida como FOFA, analisa os pontos Fortes, 

Fracos, Ameaças, Oportunidades de uma empresa. É uma ferramenta de 

planejamento que pode ser aplicada em todo tipo de empresa, analisando os pontos 

importantes para a estratégia da empresa, engloba o ambiente interno e externo. 

 A figura 4 representa a Matriz SOWT, com seus quatro quadrantes: 

Forças são as vantagens que a empresa possui em relação aos concorrentes; 

Fraquezas são os elementos que desfavorecem a empresa com relação aos seus 
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concorrentes; Oportunidades:  são os fatores que criam um cenário que pode 

favorecer a empresa; Ameaças são os fatores externos que influenciam diretamente 

na empresa, sobre os quais a empresa não tem controle. 

 

Figura 4 Matriz SOWT 

 
Fonte: Fluxo Consultoria 

 

 Na empresa estudada pode se considerar como Força sua flexibilidade de 

pagamento, poder de negociação com o cliente, comunicação. Como Fraquezas a 

mão de obra desqualificada, escassez de segurança, desorganização. Oportunidades 

foram identificadas expansão da empresa, novas parcerias, localização. Suas 

Ameaças são o aumento de impostos, entrantes de novos concorrentes, crescimento 

lento do mercado. 

 

3.3 Matrizes ANSOFF 

  

Avalia a situação do mercado, auxilia na localização de oportunidades de 

crescimento no negócio, mostrando quatro estratégias que podem ser usadas para 

analisar o mercado. 

 Na figura 5 veremos a matriz ANSOFF será realizada a análise da 

Penetração no Mercado aumento nas vendas de um produto existente para um 

mercado existente. Desenvolvimento do Mercado: se concentra em entrar em um 
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novo mercado usando produtos existentes. Desenvolvimento do Produto com foco na 

introdução de novos produtos em um mercado existente. Diversificação foco na 

entrada de um novo mercado com a introdução de novos produtos. 

 

 

Figura 5 Matriz ANSOFF 

 
Fonte: Marketing para Industria 

 

A penetração de mercado desta empresa são os eletroeletrônicos, que é um 

produto existente, que precisa se desenvolver melhor, assim desenvolvendo também 

os produtos de limpeza que são os oque tem ponto forte para o desenvolvimento para 

desta empresa. 

Podemos desenvolver mais produtos para a empresa, já que ela é mix, 

podendo complementar os eletroeletrônicos com a venda de tablets, sendo um 

entrante alto de marketing share no mercado, mas é possível ser feito a diversificação 

com destilados, visando o mercado. 
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4. IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 

Para identificar as oportunidades de mercado, o modelo de negócios como um 

todo deve ser avaliado a partir da identificação de consumidores e também de outros 

fatores, como a proposição de valor da marca, concorrentes diretos e indiretos, 

cadeias de suprimentos, regulamentação e meio ambiente. A segmentação dos 

consumidores, decisão de compra, concorrentes diretos e indiretos, produtos e 

serviços complementares, a indústria, análises ambientais, são estas análises que 

irão ajudar a empresa a identificar novas oportunidades de mercado.  

Com base nas análises realizadas, a necessidade na mudança do layout da 

empresa, para a melhor a acessibilidade as gondolas, com exposição mais 

harmoniosa dos produtos, aumento do ambiente interno, por estar mais bem 

distribuído. Buscar novas parcerias, fechando contratos, que irão contribuir para o 

crescimento da empresa. 
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5. ORGANIZAÇÃO 

 

Organização é um sistema para atingir resultados, normalmente é controlado 

por uma ou mais pessoas, Segundo Maximiano (1992)  "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 os exemplos de organizações, e também segundo Robbins (1990), 

a organização é “uma entidade social conscientemente coordenada, com uma 

fronteira relativamente identificável, que funciona numa base relativamente contínua 

para alcançar um objetivo ou objetivo comuns”. 

 

5.1 Histórico da organização  

 

A empresa foi fundada por três sócias em setembro de 2001, instalada em um 

quiosque, no calçadão da Avenida Santiago Lopes José em Marilândia do Sul. As 

atividades voltavam-se na venda de flores naturais, sendo esta a primeira floricultura 

da cidade. Após um ano a sociedade se rompeu, e a atual gestora, Lucimar Calixto 

Camolezi, comprou os arranjos físicos da empresa, com o investimento inicial de R$ 

800,00, iniciando assim a Floricultura Bela Flor.   Em um período de 6 meses mudou-

se para o atual endereço, que também reside na Avenida Santiago Lopes José- 

Marilândia do Sul, tornando-se, uma loja mix de produtos, contando com a venda de 

celulares, cosméticos, se tornou uma empresa credenciada da Claro.  

Manteve-se em constante crescimento, a partir da abertura de uma conta 

pessoal da gestora na Cooperativa de crédito Sicredi, surge então a parceria Bancária, 

e a prestação de serviço credenciado para o recebimento de boletos e faturas, no ano 

de 2012. Atualmente destaca-se a venda de produtos de limpeza, devido ao fato de 

sempre estar participando de licitações do município, tendo um custo fixo mensal de 

R$ 7.000,00, até o presente momento não possui controle de caixa. 



 

 

29 

 

 

5.2 Estrutura organizacional (organograma) 

 

Organograma é um gráfico capaz de demonstrar a estrutura de um negócio. É 

uma ferramenta de gestão que nos ajuda a estabelecer a estrutura organizacional, 

definindo funções, grupos de trabalho. 

 

Figura 6 Organograma 

 

Fonte: Autoras do trabalho 2019 

 

Na estrutura do organograma aplicado a empresa podemos identificar que a 

gestora realiza diversas funções, como contadora, efetuando as compras, e gerência, 

sua colabora fica responsável pelas vendas, atendimento ao cliente. 
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5.3 Unidades Organizacionais  

 

 A Gerência é administrada pela dona da empresa, sem nenhuma 

formação, ela cuida de todos os processos dentro da organização. 

 

 O departamento de compras é administrado pela mesma, que se desloca 

até a cidade de Maringá uma vez por semana, para realizar as compras, a cotação 

ela mesmo á faz por telefone, a única coisa que vem sem cotação são as flores, que 

é padrão do mesmo fornecedor desde o início. 

 

 O RH também cuidado por ela, mas conta com um contador da cidade 

de Apucarana, que ajuda ela administrar esse setor da empresa. 

 

  As vendas são feitas pela sua única funcionária , efetuando a montagem 

de cestas, decoração de flores, venda de celulares, os produtos de limpeza, realiza a 

divulgação nas redes sociais, eventualmente ela faz de tudo na floricultura. 

 

5.4 Layout  

 

Layout: É a estrutura física de uma empresa, onde contém detalhadamente os 

departamentos, o seu arranjo físico, exposição de seus produtos. Segundo Cury 

(2000) arranjo físico: 

 

Corresponde ao arranjo dos diferentes pontos de trabalho nos ambiente 
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. 

. 

 

 

 

Figura 7 Layout 
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Fonte: Autoras do trabalho 2019. 

  

A Figura 6 representa o layout da organização, pode se observar um arranjo 

físico mal distribuido limitando a circulação de seus clientes. 

 

5.5 Processos Operacionais (Fluxogramas: horizontal / vertical) 

 

Processo é um conjunto de atividades ou funções estruturadas em uma 

sequência lógica, realizadas por pessoas ou máquinas, com objetivo de transformar 

os recursos em bens ou serviços, através de uma metodologia de processamento. 
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Figura 8 Fluxograma Vertical 

 

Fonte: Autoras do trabalho 2019. 

 

 

 

Figura 04 - Fluxograma Vertical  Floricultura Bela Flor- Compras 
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Figura 05 – Fluxograma Vertical Floricultura Bela Flor – Vendas  
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Fonte : Autoras do trabalho 2020 

 

Utilizado para identificar a rotina da empresa podemos verificar o processo de venda 

e o processo de compras que ocorre de forma bem simples na empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

01      Compras Buscar um fornecedor 

02      Compras Negociação com o fornecedor. 

03      Compras Solicitar os produtos para venda e 

manutenção da loja. 

04      Compras Transportar a mercadoria para o respectivo 

destino. 

Rotina: Atual X 
 

Tipo de Rotina 

 
Proposta 

   
 

Setor: Vendas 

Feito por: Autoras do trabalho 2020 

Data: 10/03/2020 
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6. OBSERVAÇÃO DA REALIDADE ORGANIZACIONAL  

 

Á analise geral de uma empresa visa analisar as diversas áreas da empresa, 

auxilia também na tomada de decisão da gestão da empresa. Ao realizar o diagnóstico 

podemos verificar as diversas áreas da empresa, a gestão encontra-se defasada, o 

setor de marketing está se desenvolvendo alcançando a média do setor, já a qualidade 

gera dados preocupantes. 

 

 

Gráfico 1 Análise Geral 

 

Fonte: Autoras do trabalho 2020. 
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7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

7.1 Gestão 

 

A análise de um gráfico de gestão visa olhar as 7 áreas da empresa, podemos 

observar que está havendo um constante desenvolvimento, dando atenção especial 

a capacitação de seus colaboradores. 

 

Gráfico 2 Gestão 

 

Fonte: Autoras do trabalho 2020. 

 

7.2 Inovação de Produto 

  

No gráfico de inovação de produto podemos verificar a falta de novos produtos, 

tornando-se obsoletos. Verifica-se a falta de estímulos para a inovação da empresa, 

tendo o comodismo como principal barreira nessa situação. 
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Gráfico 3 Inovação do Produto 

 

Fonte: Autoras do trabalho 2020. 

7.3 Marketing 

 

Podemos verificar uma boa analise de ciclo de vida do Produto, ficando apenas 

com uma pontuação mais baixa quando em relação com a comunicação ao seus  

clientes. 
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Gráfico 4 Marketing 

 

Fonte: Autoras do trabalho 2020 

 

7.4 Marketing digital / virtual 

 

No marketing digital podemos verificar que a empresa não possui um site, ou 

uma equipe para cuidar das áreas digitais, o que é fundamental no processo de 

colocação de mercado. 
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Gráfico 5 Marketing Virtual 

 

Fonte: Autoras do trabalho 2020 

 

7.5 Meio Ambiente 

 

Podemos analisar, no gráfico de meio ambiente que a política ambiental ocorre 

perfeitamente, mas na reciclagem dos resíduos não possui atuação. 

 

Gráfico 6 Meio Ambiente 

 

Fonte: Autoras do trabalho 2020 
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7.6 Produção 

 

Não há produção nessa empresa, apenas linhas de planejamento. 

 

Gráfico 7 Produção 

 

Fonte: Autoras do trabalho 2020 

 

7.7 Qualidade 

Verifica-se que os processos estão bem desalinhados, saúde e segurança do 

trabalho não contêm, e certificações também não há, o que iria contribuir muito no 

mercado atual. 
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Gráfico 8 Qualidade 

 

Fonte: Autoras do trabalho 2020 
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8. PLANO DE AÇÃO 

 

Neste tópico veremos o Plano de Ação proposto na organização, com base em 

seu aperfeiçoamento. 

 

8.1 Gestão 

 

Gestão é o ato de gerir, administrar a empresa, por meio de metas 

estabelecidas a curto médio e longo prazo. O objetivo principal do gestor é organizar, 

tirar proveito das estruturas, da tecnologia, do capital da empresa, para melhor 

alcançar seus objetivos.  

 

Tabela 1 Gestão 

Fonte: Autoras do trabalho 2020 

Na empresa analisada pode-se destacar o desenvolvimento gerencial sendo 

vantajoso, mas requer estado de atenção nas suas finanças pois ainda não é realizado 

um controle. Não possui plano de ação, missão, visão, valores, estes serão nosso 

foco para sua realização. 

 

8.2 Inovação de produto 

 

Área / 
Dimensão 

 

Tópico 
Situação 

Para que fazer? 

(why) 

O que fazer? 
Ações 

(what) 

Como fazer? 
Atividades 

(how) 

 

Até quando 
fazer? 

 (when) 

Quem fará? 
(who) 

Onde 
fazer? 

(where) 

Quanto 

que vai 
custar 
(how 

much) 

 
GESTÃO – 1 

 

Visão da 
Empresa 
 

A visão não está 
definida. 

 

Definir a Visão 
da Empresa. 

 

Analisando a 
perspectiva da 
empresária. 

 

 
10/03/2020 

 

Estagiárias 
 

Empresa 
 

Sem custos 
 

 
GESTÃO – 2 

 

Missão da 

Empresa 
 

A missão não está 
definida. 

 

Definir a 
Missão da 
Empresa 

 

Descobrindo a 
razão pela qual a 
empresa foi 

concebida e 
projetada, 
alcançando 

resultados a curto 
médio e longo 
prazo. 

 

10/03/2020 
 

Estagiárias Empresa 

Sem 

Custos  
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 Concentra-se no aprimoramento de produtos, gerando melhoria no 

desenvolvimento de suas funções.  

 

Tabela 2 Inovação de Produto 

Fonte: Autoras do trabalho 2020 

 

A empresa possui baixo índice na análise de sugestões vinda de seus 

colaboradores, e nenhuma mudança na estética de seus produtos, limitando-se a ter 

os mesmos produtos, com a mesma estética, assim tornando remota sua 

apresentação para os clientes. A mudança em tais aspectos iria impactar em um 

ambiente mais harmonioso, mais receptivo. 

 

8.3 Marketing 

 

Segundo Kotler e Keller (2006, p. 2): 

 

Marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que 
envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para clientes, bem 
como para a administração do relacionamento com eles, de modo que 
beneficie a organização e seu público interessado. 

 

Área / 
Dimensão 

 

Tópico 
Situação 

Para que fazer? 

(why) 

O que fazer? 
Ações 

(what) 

Como fazer? 
Atividades 

(how) 

 

Até quando 
fazer? 

 (when) 

Quem fará? 
(who) 

Onde 
fazer? 

(where) 

Quanto 

que vai 
custar 
(how 

much) 

 
INOVAÇÃO 

DE 
PRODUTO – 
1 

 

 
Análise das 
sugestões 

dos 
funcionários 
(processo 

formalizado) 
 

Há uma análise a cada 

3 meses, mas não tem 
processo formalizado 
definido. 

 

Formalizar e 

registrar o 
processo por 
meio de atas. 

 

Promover reuniões 

interna, entre a 
colaboradora e a 
empresária. 

 

10/06/2020 
 

Estagiáras 
 

Empresa 
 

R$50,00 
 

 
INOVAÇÃO 

DE 
PRODUTO – 
2 

 

Lança 

produtos ou 
inova em 
produtos já 

existentes 
 

Recebe sugestões ou 

reclamações dos 
clientes (quando os 
próprios clientes 

entram em contato) e 
analisa a possível 
implantação de 

melhorias, inovações e 
lançamentos. 
 

Realizar a cada 
semestre uma 
pesquisa de 

satisfação de 
mercado e 
sugestões com 

os clientes.  
 

Utilizando a 
plataforma On-line, 

sendo ela o Google 
Formes que realiza 
pesquisas. 

 

10/04/2020 
 

Milena 
 

Google 
Drive 
 

Sem custos 
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Tabela 3 Marketing 

Fonte: Autoras do trabalho 2020 

 

A organização não possui nenhum projeto de marketing para cativar seus 

clientes, possui baixa comunicação com seus clientes, mas conhece bem o perfil dos 

mesmos, sem nenhum foco em prospectar novos. 

 

8.4 Marketing Digital / Virtual 

 

Plano de ação que desenvolve a divulgação, e comercialização de produtos e 

serviços, por meio das mídias sociais. 

Tabela 4 Marketing Digital/ Virtual 

Área / 

Dimensão 

 
Tópico 

Situação 

Para que fazer? 
(why) 

O que fazer? 

Ações 
(what) 

Como fazer? 
Atividades 

(how) 
 

Até quando 

fazer? 
 (when) 

Quem fará? 

(who) 

Onde 

fazer? 
(where) 

Quanto 
que vai 
custar 

(how 
much) 

 
MARKETING 

– 1 
 

(banner, 
folders, 

outdoor, mídia 
interna, 
eventos, 

rádio, 
televisão, 
parceiros, 

patrocínios ou 
outros) 
 

Utiliza poucos meios 
(até 4) de divulgação e 

de forma esporádica, 
até 4 vezes ao ano. 
 

Parceria com 
carro de som, 

criação de 
panfletos. 
 

Por meio de 
parcerias, 

negociações com 
gráficas. 
 

10/02/2021 

 

Colaboradora 

da empresa 
 

Estúdio, 

gráfica 
 

R$1.000,00 
 

 
MARKETING 

– 2 
 

(exceto o 
nome da 
empresa – 

quando o 
nome fantasia 
é registrado – 

aqui se refere 
à marca 
/moda/produt

o)  
 

Possui marca própria, 
mas não está 

registrada. 
 

Registrar 
marca. 

 

Registrando INPI 

 

10/04/2021 

 

Proprietária 
da empresa. 

 

Cartório. 

 

R$400,00 
 

Área / 
Dimensão 

 
Tópico 

Situação 
Para que fazer? 

(why) 

O que fazer? 
Ações 
(what) 

Como fazer? 
Atividades 

(how) 

 

Até quando 
fazer? 
 (when) 

Quem fará? 
(who) 

Onde 
fazer? 

(where) 

Quanto 
que vai 

custar 
(how 

much) 

 

MARKETING 
DIGITAL / 
VIRTUAL – 1 

 

 

Site 
Institucional 
 

Não possui site 
institucional. 
 

Criação de um 
site. 
 

Utilizando 
plataformas 
digitais. 

 

20/11/2020 
 

Estagiárias 
WIX.com 
 

Sem custos 

 

 

MARKETING 
DIGITAL / 
VIRTUAL – 2 

Equipe 

 
Não possui pessoas e 

equipe. 
 

Capacitar o 

colaborador. 
 

Por meio de cursos 

de capacitação. 
 

15/03/2021 
 

Empresa 
 

SENAI 
 

R$1.500,00 
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Fonte: Autoras do trabalho 2020 

 

 

 A empresa não possui equipe de marketing, site, ou qualquer ferramenta de 

Gestão, suas mídias sociais se limitam a uma página no Facebook, E-commerce. 

Tendo em vista usar ferramentas como, Instagram, Site, dentre outros. 

 

8.5 Meio Ambiente 

 

Segundo a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) brasileira, estabelecida 

pela Lei 6938 de 1981, definindo meio ambiente como: “O conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas”. 

  

Tabela 5 Meio Ambiente 

Fonte: Autoras do trabalho 2020 

 

A empresa tem conhecimento da Política Ambiental, e faz uso do 

armazenamento temporário de resíduos, tais como caixas de papelão, papel cartão, 

papéis em geral. Não sendo realizado o acompanhamento da destinação dos resíduos 

gerados, e reciclagem de resíduos. 

 

 

Área / 
Dimensão 

 

Tópico 
Situação 

Para que fazer? 

(why) 

O que fazer? 
Ações 

(what) 

Como fazer? 
Atividades 

(how) 

 

Até quando 
fazer? 

 (when) 

Quem fará? 
(who) 

Onde 
fazer? 

(where) 

Quanto 

que vai 
custar 
(how 

much) 

 
MEIO 

AMBIENTE – 
1 
 

Destinação de 
Resíduos 
Gerados 

 

Empresa destina seus 
resíduos e materiais, 
mas não acompanha o 

PGRS, e não controla 
os certificados de 
destinação. 

 

Controlar e 
certificar a 

destinação 
dada aos 
resíduos. 

 

Contrato com 

empresa de coleta. 
 

20/03/2021 
 

Empresa 
 

Empresa 

de Coleta 
 

R$800,00 
 

 

MEIO 
AMBIENTE – 
2 

 

Reciclagem 
de Resíduos 

 

Os resíduos recicláveis 
são enviados/doados 

para terceiros e não há 
registros destas 
transferências. 

 

Gerar um 

sistema de 
controle eficaz 
 

Contratando um 
profissional de TI. 
 

10/04/2021 
 

Gestora 
 

LS 
Serviços 
 

R$500,00 
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8.6 Produção 

 

 A produção é essencial para empresa, pois, é a responsável por realizar 

a confecção dos bens ou serviços, que são a razão pela qual a empresa existe.  

Tabela 6 Produção 

Fonte: Autoras do trabalho 2020 

 

A empresa realiza a produção de arranjos de flores, buquês, cestas diversas, 

coroa de flores. Havendo então o controle dessa produção, mas em pequena escala. 

 

8.7 Qualidade 

 

A qualidade de um produto ou serviço pode ser definida através do seu grau de 

satisfação ao cliente, e sua eficácia e eficiência.  

 

Tabela 7 Produção 

Área / 

Dimensão 

 
Tópico 

Situação 

Para que fazer? 
(why) 

O que fazer? 

Ações 
(what) 

Como fazer? 
Atividades 

(how) 
 

Até quando 

fazer? 
 (when) 

Quem fará? 

(who) 

Onde 

fazer? 
(where) 

Quanto 
que vai 
custar 
(how 

much) 

 

PRODUÇÃO – 
1 
 

Balanceament
o 

 

Não utiliza a técnica de 

balanceamento nos 
processos. 
 

Gerar um 

balanço 
mensal. 
 

Tendo um sistema 
habilitado, 

contando com um 
profissional 
capacitado. 

 

15/05/2021 
 

Gestora 
 

Empresa 
 

Sem custos 
 

 

PRODUÇÃO – 
2 
 

Logística 
 

Não possui sistema 
logístico eficiente. 
 

Implantação de 
Software. 
 

Por meio de um 
técnico de TI, que 

irá instalar o 
software e instruir 
os usuários 

 

20/07/2020 
 

Estagiárias 
 

Sagay 
 

Sem custos 
 

Área / 
Dimensão 

 
Tópico 

Situação 

Para que fazer? 
(why) 

O que fazer? 

Ações 
(what) 

Como fazer? 

Atividades 
(how) 

 

Até quando 

fazer? 
 (when) 

Quem fará? 
(who) 

Onde 

fazer? 
(where) 

Quanto 
que vai 
custar 

(how 
much) 

 

QUALIDADE – 
1 
 

Funções e 
Responsabilid

ades 
 

Estão definidas 
informalmente. 
 

Utilizando 
planilhas de 

Excel para 
nomeação de 
cargos. 

 

Através de 
reuniões com os 

colaboradores, 
gestores e 
estagiárias. 

 

25/08/2020 
 

Gestora e 
estagiárias. 
 

Empresa 
 

Sem custos 
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Fonte: Autoras do trabalho 2020 

 

A gestora não realiza seleção de funções de sua colaboradora, não investe em 

treinamentos para a segurança do trabalho, não ouve as reclamações dos clientes, 

devido a gestora não se atentar a tais elementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUALIDADE – 
2 

 

Bem-estar e 

Satisfação 
dos 
Colaboradore

s 
 

Não existem ações 
para promover o bem-
estar e a satisfação dos 

colaboradores. 
 

Promovendo 

eventos de 
interação com 
os 

colaboradores. 
 

Através de coffe 
brack, 
confraternizações. 

 

24/06/2020 
 

Empresa 
 

Empresa 
 

R$150,00 
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9. CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

 

Com base no Plano de Ação proposto, as atividades a serem realizadas 

sofreram um atraso devido a pandemia do covid 19, tais como a Missão e Visão da 

empresa ficaram para uma data posterior.  As demais ações que foram sugeridas a 

gestora para o ano de 2021, também dependem do fim da pandemia, e do cenário 

atual da empresa. Até o momento podemos destacar nosso trabalho no crescimento 

de seu marketing virtual, com postagens em seu Facebook e Instagram diárias, 

atraindo os olhares de seus clientes para os produtos da empresa. 

 

Tabela 8 Cronograma de Ações 

Área Tópico Ações Até quando fazer? 

GESTÃO Visão da empresa Definir a Visão da 

Empresa. 

 

Primeiro semestre de 

2021 

GESTÃO Missão da empresa Definir a Missão da 

Empresa 

 

Primeiro semestre de 

2021 

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO 

Braisntorm (tempestade 

de ideias) 

Buscar inovação para os 

serviços prestados 

Primeiro semestre de 

2021 

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO 

Análise das 

sugestões dos 

funcionários 

(processo 

formalizado) 

Formalizar e 

registrar o processo 

por meio de atas. 

 

Primeiro semestre de 

2021 



 

 

48 

 

MARKETING (banner, folders, 

outdoor, mídia 

interna, eventos, 

rádio, televisão, 

parceiros, 

patrocínios ou 

outros) 

 

Parceria com carro 

de som, criação de 

panfletos 

Primeiro semestre de 

2021 

MARKETING (exceto o nome da 

empresa – quando o 

nome fantasia é 

registrado – aqui se 

refere à marca) 

Registrar marca. 

 

Primeiro semestre de 

2021 

MARKETING 

DIGITAL / 

VIRTUAL 

Site Institucional 

 

Criação de um site. 

 

Segundo semestre de 

2021 

MARKETING 

DIGITAL / 

VIRTUAL 

Equipe 

 

Capacitar o 

colaborador. 

 

Segundo semestre de 

2021 

MEIO 

AMBIENTE 

Destinação de 

Resíduos Gerados 

 

Controlar e certificar 

a destinação dada 

aos resíduos. 

2021 

MEIO 

AMBIENTE 

Reciclagem de 

Resíduos 

Gerar um sistema de 

controle eficaz 

 

Segundo semestre de 

2021 

QUALIDADE Funções e 

Responsabilidades 

Utilizando planilhas 

de Excel para 

nomeação de 

cargos. 

 

Primeiro semestre de 

2021 
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QUALIDADE Bem-estar e 

Satisfação dos 

Colaboradores 

 

Promovendo 

eventos de interação 

com os 

colaboradores. 

 

2021 

 

 

 

 

10. VIABILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 

 

A viabilidade financeira é uma análise que nos permite medir se um 

determinado investimento é viável ou não, realizada por meio de cálculos de 

investimentos de tempo e dinheiro necessário para, tornar um plano financeiro 

possível. 

O principal motivo para a sua realização é a diminuição de riscos, evitando que 

projetos sem retorno da quantidade mínima necessária sejam realizados.  Para isso 

precisa-se utilizar das seguintes etapas: análises de seus investimentos; custos; 

demonstração de resultados dos exercícios; balanço patrimonial; fluxo de caixa; 

indicadores; ponto de equilíbrio, projeções.  

Esse relatório tem por objetivo ajudar o administrador a alinhar suas 

expectativas com as necessidades de seus clientes, evitando problemas no 

investimento antes do mesmo ser realizado, adaptando estratégias para o 

crescimento da empresa. 

 

10.1 Investimentos 

 

Investimento é uma aplicação financeira, que visa um benefício futuro, todo 

dinheiro que a empresa gasta com a expectativa de aumentar seus lucros. Segundo 

Martins (1997, p.17), investimento é: 

 

Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros 
períodos. Todos os sacrifícios havidos pela aquisição de bens ou serviços 
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(gastos) que são estocados nos Ativos da empresa para baixa ou 
amortização quando de sua venda, de seu consumo, de seu 
desaparecimento ou de sua desvalorização são especificamente chamados 
de investimentos. 

  

O investimento pode ser caracterizado como um gasto bom para a empresa, 

não sendo caracterizado como uma despesa, pois os investimentos geram melhores 

resultados para a empresa. Com o aumento de sua produção, redução de custos e 

despesas, por meio de modernização e ampliação de seus componentes e processos 

da organização, nesse determinado período foi feito em investimento de imobiliário no 

valor de R$ 7.000 reais. 

 

10.2 Custos 

 

Custo é o valor pago para o trabalho de produção de determinado bem ou 

serviço, trata-se dos gastos da empresa com seu produto final, estando ligado a todo 

o processo de produção. Segundo Martins (1997, p.17), custo pode ser definido como: 

 

Custo é um gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outro 
bem ou serviço. O custo também é um gasto, só que reconhecido como tal, 
isto é, como custo, no momento da utilização dos fatores de produção (bens 
e serviços), para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. 

  

Considera-se como custo os gastos com: matéria-prima, mão de obra, 

embalagens, energia elétrica, viagens ligadas à empresa, depreciação de máquinas 

e equipamentos. Podendo ser classificados como diretos e indiretos; custos diretos 

são aqueles que estão diretamente ligados a um segmento específico, seja um 

produto, um serviço ou qualquer outra entidade de custo. 

Os custos indiretos são os gastos que não podem ser alocados de forma direta, 

de forma objetiva aos produtos, serviços, que não estão diretamente ligados a 

necessidade atividade final da empresa. Um exemplo de custo indireto são os gastos 

com seguros contratados, custos de depreciação ou amortização de bens. A tabela 

abaixo fala da estrutura de custos fixos da empresa Floricultura Bela Flor. 

 

Tabela 9 Estrutura de Custos e Despesas Fixas 

Estrutura de Custos Fixos 
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Água  R$                             150,00  

Luz  R$                             140,00  

Aluguel   R$                          1.000,00  

Salários  R$                          1.200,00  

Encargos Sociais  R$                             350,00  

Internet e Telefone  R$                             140,00  

Combustível  R$                             100,00  

DAS  R$                                52,25  

Prolabore  R$                          2.000,00  

Honorários Contábeis  R$                             350,00  

Total  R$                          5.482,25  

Fonte: Autoras do trabalho, 2020 

 

Na tabela a seguir será apresentado, os custos variáveis da empresa Floricultura Bela 

Flor. 

 

 

  
Tabela 10 Custos Variáveis 

Fonte: Autoras do trabalho, 2020 

 

10.3 Demonstração do resultado e exercício 

 

Demonstração do Resultado Exercício DRE é um relatório que oferece uma 

análise econômica completa das atividades operacionais e não operacionais. 

Segundo Gitman e Lawrence (2009, p. 41), demonstração de resultado: 

A demonstração de resultados fornece um resumo financeiro dos resultados 
operacionais da empresa durante um determinado período. As mais comuns 
abrangem um período de um ano encerrado em uma data específica, 
normalmente 31 de dezembro de cada ano. Muitas empresas operam num 
ciclo financeiro de 12 meses, chamado de ano fiscal, que se encerra em uma 
outra data. É comum elaborar demonstrações de resultados mensais para 

Custos Variáveis 

Descritivo Valor de Venda Custo Mercadoria Vendida 

Floricultura  R$ 2.000,00   R$ 1.200,00  

Venda de Eletrônicos  R$ 2.000,00   R$ 1.200,00  

Perfumaria  R$ 1.000,00   R$  600,00  

Produto de Limpeza  R$  7.000,00   R$ 4.200,00  

Representação Cacau Show  R$ 1.000,00   R$ 600,00  

Total  R$  13.000,00   R$   7.220,00  
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uso da administração, é obrigatório fornecer aos acionistas de companhias 
abertas demonstrações de resultados trimestrais. 

  

Um dos principais objetivos de realizar a demonstração de resultados do 

exercício, é detalhar cada passo que compõe o resultado líquido da organização, 

comparando os resultados de receita, custo e despesas. 

 

Tabela 11 Demonstração de Resultados 

Demonstração do Resultado do Exercício 

Receita Bruta de Vendas  R$        156.000,00  

(-) CMV  R$          86.640,00  

Lucro Bruto  R$          69.360,00  

(-) Despesas Operacionais -R$         40.533,00  

Água -R$            1.800,00  

Luz -R$            1.680,00  

Aluguel   R$          12.000,00  

Salários -R$         14.400,00  

Encargos Sociais -R$            4.200,00  

Internet e Telefone -R$            1.680,00  

Combustível -R$            1.200,00  

DAS  R$                627,00  

Prolabore -R$         24.000,00  

Honorários Contábeis -R$            4.200,00  

Depreciações  R$                         -    

Lucro Operacional  R$          28.827,00  

Outras Receitas Operacionais  R$          24.000,00    

Lucro Líquido  R$          52.827,00  

Fonte: Autoras do trabalho 2020. 

A empresa teve um resultado liquido de R$ 52.827,00, sua receita bruta de vendas foi 

no valor de R$ 156.000,00 tendo outras despesas operacionais no valor de 24.000,00 

valores referente ao exercício de 2019. 

 

10.4. Balanço Patrimonial 

 

Ativo e Passivo entram na demonstração contábil, com objetivo de mostrar ao 

contador aposição líquida da empresa. Ribeiro (1999, p.138), fala que Balanço 

Patrimonial é a demonstração financeira que evidencia, resumidamente, a situação 

patrimonial e financeira da entidade, quantitativa e qualitativamente. 
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Tabela 12 Balanço Patrimonial 

Balanço Patrimonial  

 ATIVO  
 

 PASSIVO  
 

    
   

 Caixa   R$                1.500,00   Passivo Circulante  
 

 Banco   R$              15.000,00   Fornecedores   R$     1.440,00  

 Contas a Receber   R$              23.317,00   Salários a Pagar   R$     1.200,00  

 Estoque   R$              10.000,00   Encargos Sociais    R$        350,00  
    

 Ativo Não Ciculante  
 

 Passivo Não Circulante  
 

    

 Imobilizado  
 

 Patromônio Líquido  
 

 Móveis e Utens.   R$                7.000,00   Capital Social   R$     5.000,00  

 Máquinas Equip.   R$                4.000,00   Lucros Acumulados   R$  52.827,00  
    

 Total do Ativo   R$              60.817,00   Total do Passivo   R$  60.817,00  

Fonte: Autoras do trabalho 2020. 

 

 

10.5 Fluxo de Caixa 

 

Todas as entradas e saídas da empresa, é uma ferramenta que controla o 

movimento financeiro de uma empresa. Segundo Zdanowicz (1992), ”o fluxo de caixa 

é o instrumento fundamental que permite o administrador financeiro: planejar, 

organizar, e coordenar e dirigir e controlar os recursos financeiros de sua empresa”. 

Tabela 13 Fluxo de caixa 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

ENTRADAS           

Previsão de recebimento vendas 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

Contas a receber-vendas realizadas           

Outros recebimentos           

TOTAL DAS ENTRADAS 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

SAÍDAS           

Água 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Luz 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Aluguel  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Salários 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Encargos Sociais 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 
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Internet e Telefone 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Combustível 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

DAS 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 

Prolabore 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

Honorários Contábeis 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

TOTAL DAS SAÍDAS 5.482,25 5.482,25 5.482,25 5.482,25 5.482,25 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 7.517,75 7.517,75 7.517,75 7.517,75 7.517,75 

2 SALDO ANTERIOR     7.517,75 7.517,75 15.035,50 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 7.517,75 7.517,75 15.035,50 15.035,50 22.553,25 

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS           

5 SALDO FINAL (3 + 4) 7.517,75 7.517,75 15.035,50 15.035,50 22.553,25 

 

Fonte: Autoras do trabalho 2020. 

 

 

 

A partir do fluxo de caixa projetado em uma empresa, é levantado os dados 

extraídos para uma tomada de Decisão. O fluxo de caixa da empresa está com índices 

bons. 

10.6 Indicadores Financeiros 

 

A arte e a ciência de administrar o dinheiro, finanças diz respeito ao processo, 

as instituições e aos instrumentos envolvidos na transferência de dinheiro entre 

pessoas e empresas e órgãos governamentais. Demonstração de resultado, fornece 

uma visão financeira sintética dos resultados das operações da empresa durante um 

período determinado. 

 

10.6.1 Índices de Liquidez 

 

A liquidez de uma empresa é medida em termos de sua capacidade de saldar 

suas obrigações de curto prazo à medida que se tornam devidas. A liquidez diz 

respeito à solvência da posição financeira geral da empresa - a facilidade com que 

pode pagar suas contas em dia. Como um precursor comum de dificuldades 

financeiras é uma liquidez baixa ou em declínio, esses índices podem fornecer sinais 

antecipados de problemas de fluxo de caixa e insolvência iminente do negócio. As 
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duas medidas fundamentais de liquidez são o índice de liquidez corrente e o índice de 

liquidez seca. 

 

10.6.1.1 Liquidez corrente 

 

O índice de liquidez corrente, um dos índices financeiros mais comumente 

citados, mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo.  

Este índice é de 16,66 , referente ao ano de 2019, da empresa floricultura Bela 

flor. 

 

10.6.1.2 Liquidez seca 

 

O índice de liquidez seca assemelha -se ao de liquidez corrente, mas exclui do 

cálculo o estoque, que costuma ser o menos líquido dos ativos circulantes. A liquidez 

geralmente baixa do estoque resulta de dois fatores principais: (1) muitos tipos de 

estoque não podem ser facilmente vendidos porque são itens semiacabados, itens de 

propósito especial e assemelhados e (2) o estoque costuma ser vendido a prazo, o 

que significa que se torna uma conta a receber antes de se converter em caixa.  

Esse índice está com o valor de 13,32 , referente ao ano de 2019. 

 

10.6.1.3 Liquidez geral 

 

Sua função é medir a capacidade da empresa de cumprir com suas obrigações 

no curto prazo. Normalmente, na gestão financeira, é ele que serve de referência para 

a maioria dos pagamentos, representando a saúde do caixa. 

O calculo da liquidez geral é feito pela divisão da soma dos ativos circulante e 

de longo prazo da empresa pela soma de seus passivos circulante e de longo prazo, 

seu resultado é de 8,66. 

  

10.6.2 Índices de Endividamento 
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A situação de endividamento de uma empresa indica o volume de dinheiro de 

terceiros usado, para gerar lucros. De modo geral, o analista financeiro está mais 

preocupado com as dívidas de longo prazo porque estas comprometem a empresa 

com uma série de pagamentos contratuais ao longo do tempo. Quanto maior o 

endividamento, maior o risco de que ela se veja impossibilitada de honrar esses 

pagamentos contratuais. Como os direitos dos credores devem ser satisfeitos antes 

da distribuição de lucros aos acionistas, acionistas existentes e em potencial dão muita 

atenção à capacidade da empresa de amortizar suas dívidas. Os credores também se 

preocupam com o endividamento das empresas, valor referente ao ano de 2019 

42,13. 

De modo geral, quanto mais dívidas uma empresa usa em relação ao seu ativo 

total, maior a sua alavancagem financeira. Alavancagem financeira é uma 

amplificação do risco e do retorno por meio do uso de financiamento a custo fixo, como 

dívida e ações preferenciais. Quanto mais dívidas de custo fixo uma empresa usa, 

maiores serão o risco e o retorno esperados. 

 

10.6.2.1 Índice de endividamento 

 

O índice de endividamento geral mede a proporção do ativo total financiada 

pelos credores da empresa. Quanto mais elevado, maior o montante de capital de 

terceiros usados para gerar lucros ,referente ao ano de 2019, 0,049. 

  

10.2.2 Índice de cobertura de juros. 

 

O índice de cobertura de juros mede a capacidade da empresa de honrar seus 

pagamentos contratados de juros. Quanto maior seu valor, maior a capacidade da 

empresa de cumprir suas obrigações de pagamento de juros.  

Nessa empresa não obtem juros. 

10.6.3 Índices de Atividade 
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Mensuram as atividades dos ciclos, possibilita conhecer todas as atividades da 

empresa. 

 

10.6.3.1 Prazo médio de recebimento 

 

Tempo entre a venda e o recebimento do dinheiro, da venda. 

 

10.6.3.2 Prazo médio de pagamento 

 

Reflete o tempo que a empresa leva para pagar um produto adquirido de um 

fornecedor. Este dado é obtido através de um cálculo, que considera informações 

presentes no balanço patrimonial do empreendimento analisado. Esta também é 

conhecido como prazo médio do pagamento de compras 

 

10.6.3.3 Giro do estoque 

 

O giro de estoque mede quantas vezes o estoque médio de um determinado 

produto foi reposto durante o ano. Flutuações no giro de estoque indicam – mas não 

determinam – como estão as vendas na empresa. Ele deve se manter constante ou 

em ascensão, o que indica que as vendas vão bem. 

 

10.6.3.4 Giro do ativo 

 

O indicador contábil que relaciona os ativos de uma companhia com a sua 

receita líquida. Em outras palavras, o objetivo de se calcular o giro do ativo é medir se 

uma empresa está utilizando devidamente o seu ativo (bens, investimentos. 

 

10.6.4 Índices de Rentabilidade 
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Há muitas medidas de rentabilidade. Tomadas em seu conjunto, essas medidas 

permitem aos analistas avaliar os lucros da empresa em relação a um dado nível de 

vendas, um dado nível de ativos ou o investimento dos proprietários. Se não houvesse 

lucro, uma empresa não atrairia capital externo. Proprietários, credores e 

administradores dão muita atenção à expansão dos lucros por causa da grande 

importância que o mercado lhes atribui. 

Três índices de rentabilidade frequentemente mencionados e que podem ser 

encontrados diretamente nas demonstrações de resultados de tamanho comum são 

(1) a margem de lucro bruto, (2) a margem de lucro operacional e (3) a margem de 

lucro líquido. 

 

10.6.4.1 Margem de lucro bruto 

 

A margem de lucro bruto mede a porcentagem de cada unidade monetária de 

vendas que permanece após a empresa deduzir o valor dos bens vendidos. Quanto 

maior a margem de lucro bruto, melhor (isto é, menor o custo das mercadorias 

vendidas).  

 

10.4.2 Margem de lucro operacional 

 

A margem de lucro operacional mede a porcentagem de cada unidade 

monetária de vendas remanescente após a dedução de todos os custos e despesas 

exceto juros, imposto de renda e dividendos de ações preferenciais. Representa o 

‘lucro puro’ obtido sobre cada dólar de vendas. Os lucros Operacionais, são ditos 

‘puros’ porque medem apenas o lucro sobre as operações e desconsideram juros, 

impostos e dividendos de ações preferenciais. É preferível uma margem de lucro 

operacional elevada.  

 

10.4.3 Margem de lucro líquido 

 

A margem de lucro líquido é uma medida frequentemente associada ao 

sucesso de uma empresa em relação ao lucro obtido com as vendas. O que 
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representa uma ‘boa’ margem de lucro líquido varia de modo considerável de um setor 

para outro. Uma margem de lucro líquido de 1% ou menos não seria incomum para 

uma mercearia, ao passo que uma margem de lucro líquido de 10% seria baixa para 

uma joalheria de varejo líquido; 

 

10.4.4 Retorno sobre o ativo total; 

 

O retorno sobre o ativo total (ROA), muitas vezes chamado de retorno sobre o 

investimento (ROI), mede a eficácia geral da administração na geração de lucros a 

partir dos ativos disponíveis. Quanto mais elevado o entorno sobre o ativo total de 

uma empresa, melhor.  

 

10.6.4.5 Retorno sobre o patrimônio liquido 

 

 O Retorno sobre o Patrimônio Líquido mensura a rentabilidade de uma 

corporação ao revelar o quanto de lucro a companhia gera com o dinheiro investido 

pelos acionistas. 

 

10.7 Ponto de Equilíbrio 

 

O Ponto de Equilíbrio verifica os valores e as quantidades necessárias da 

receita para cobrir todas as despesas. Segundo Santos (2000, p.166) ‘’será obtido 

quando o total de ganhos marginais, que é a somatória de todos os produtos 

comercializado, equivalem ao custo estrutural fixo do mesmo período de tempo de 

objeto de análise.” 

 

 

Tabela 14 Custos e Despesas Fixas 

Custos e Despesas Fixas R$     5.482,25 

MC % 0,45 

PEC R$   12.182,77 

Fonte: Autoras do trabalho 2020. 
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10.8 Realidade X Projeções 

 Investimento imobiliário a empresa realizou a compra de móveis novos em 

novembro de 2019. Houve aplicação do Marketing Virtual sem custos por meio das 

redes sociais. Capacitação dos colaboradores a cada semestre, proposta 

apresentada a gestora, para a melhoria do ambiente de trabalho 

Tabela 15 Realidade x Projeção 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

ENTRADAS             

Previsão de recebimento vendas 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

Contas a receber-vendas realizadas             

Outros recebimentos             

TOTAL DAS ENTRADAS 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 

       

       

SAÍDAS             

Água 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

Luz 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Aluguel  1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Salários 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Encargos Sociais 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

Internet e Telefone 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 

Combustível 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

DAS 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 52,25 

Prolabore 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

Investimento em mobiliário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Marketing Digital 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 

Treinamento com colaboradores 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Honorários Contábeis 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 

TOTAL DAS SAÍDAS 7.282,25 6.282,25 6.282,25 6.282,25 6.282,25 6.282,25 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 5.717,75 6.717,75 6.717,75 6.717,75 6.717,75 6.717,75 

2 SALDO ANTERIOR     5.717,75 6.717,75 12.435,50 13.435,50 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 5.717,75 6.717,75 12.435,50 13.435,50 19.153,25 20.153,25 

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS             

5 SALDO FINAL (3 + 4) 5.717,75 6.717,75 12.435,50 13.435,50 19.153,25 20.153,25 

Fonte: Autoras do trabalho 2020. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Espera-se que com a pesquisa realizada das Analises e por uso das Matrizes, 

a empresa estudada, atinja a excelência empresarial, ganhe competitividade na 

execução de seus processos, na fabricação de seus produtos, na gestão de seus 

colaboradores, gestão da inovação e tecnologia, para sempre estar investindo em 

pesquisa e desenvolvimento.  

Com base nas análise realizadas se concluiu uma grande defasagem na área 

de inovação, divulgação da empresa, ao decorrer deste relatório técnico foram 

aprimorados os meios de divulgação, passando a ter atualização dos produtos nas 

páginas de Facebook e Instagram diárias. Na viabilidade financeira foi proposta uma 

troca na mobília, que se encontrava em um estado de depreciação, sendo feita a troca 

por uma mobiliário novo. 
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Plano de 
Ação 

Primeira 
Avaliação 

Segunda 
Avaliação 

 
 

GESTÃO 
     0   0  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. 

(  ) (  ) (  ) A visão está definida informalmente, sendo de conhecimento apenas dos dirigentes. 
( 104 ) ( X ) ( x  A visão não está definida. 
             
     0   0  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. 

(  ) (  ) (  ) A missão está definida informalmente, sendo do conhecimento apenas dos dirigentes. 
( 111 ) ( X ) ( x ) A missão não está definida. 
             
     0   0  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. 

(  ) (  ) (  ) O objetivo está definido informalmente, sendo do conhecimento apenas dos dirigentes. 
( 118 ) ( X ) ( X ) O objetivo não está definido. 
             
     0   0  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. 

(  ) (  ) (  ) 
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. 

( 125 ) ( X ) ( x ) As estratégias não estão definidas. 
             
     6   6  Indicadores e Metas 

    (  ) (  ) 
Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para as principais estratégias e 
são comunicados aos colaboradores. 

( 130 ) ( X ) ( x ) 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 

     0   0  Plano de Ação 

    (  ) (  ) 
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. 
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Administração Financeira (Lawrence J. Gitman 2009) 

(  ) (  ) (  ) 
As ações são definidas informalmente para o alcance de algumas metas da empresa 
relacionadas às estratégias. 

( 145 ) ( X ) ( x ) 
Não existem planos de ação visando alcançar as metas da empresa relacionadas às 
estratégias. 

             
     6   6  Desempenho da Empresa 

    (  ) (  ) 
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. 

( 150 ) ( X ) ( x ) 
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. 
             
     6   6  Capacitação de Colaboradores 
    (  ) (  ) Todos os colabores são capacitados com base em um plano de capacitação. 
( 164 ) ( X ) ( x ) Os colaboradores são capacitados regularmente. 
(  ) (  ) (  ) Os colaboradores são capacitados eventualmente. 
(  ) (  ) (  ) Os colaboradores não são capacitados. 
             
     0   0  Finanças da Empresa 

    (  ) (  ) 
Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa e orçamento com horizonte 
de pelo menos um ano. 

(  ) (  ) (  ) Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa. 
(  ) (  ) (  ) Existem controles financeiros, mas não é utilizado fluxo de caixa. 
( 173 ) ( X ) ( x ) 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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Contabilidade de Custos (Eliseu Martins 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário aplicado 

 

ANEXO 
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