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Ferreira, Alexandre Godoy. Lourençato,Felipe Diagnóstico Empresarial 
Bolsas Jussiara. 53p. Relatório Técnico Empresarial. Graduação em 

Administração da Faculdade de Apucarana. Apucarana-Pr. 2021. 
 
 
  RESUMO 
 
 

Diagnosticar a situação da empresa Bolsas Jussiara, localizada na cidade de 
Kaloré-PR., e propor estratégias para otimização dos resultados obtidos. O 
método utilizado foi a Pesquisa Bibliográfica e a Pesquisa de Campo, para 
levantamento de informações, dados, e identificação de problemas presentes na 
empresa. Após diagnóstico e identificação de pequenos ajustes a serem 
realizados, a empresa reorganizou alguns pontos estratégicos o que permitiu 
que o retrabalho fosse diminuído e por consequência a produção melhorada. 
Conclusão: Mesmo com imprevistos no caminho, como foi no ano de 2020 que 

deu o começo da pandemia mundial do COVID-19, onde muitas empresas 
tiveram que se reinventar, a Bolsas Jussiara conseguiu se manter no mercado, 
adequando sua produção para a confecção de máscaras descartáveis, bem 
como reorganizou pontos estratégicos que necessitaram de melhorias e 
correções. 
 
Palavras-chave: DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL. PRODUTIVIDADE. 
COLABORADORES. EXPLORATÓRIA.  
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Bolsas Jussiara. 53p. Business Technical Report. Graduate in Administration of 

the Faculdade de Apucarana. Apucarana-Pr. 2021. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The Supervised Internship aims to diagnose the company through management 
tools such as SWOT, BCG and ANSOFF matrix, organizational charts and 
flowcharts method, the financial situation and layout of the company will be 
described using cash flow, balance sheet and other tools that will be 
demonstrated, the surveys they are scientifically grounded. The objective of the 
survey is to develop the performance of employees while increasing the 
productivity and satisfaction of others. The work is characterized as an 
exploratory research that tends to explore the company, to find faults and, from 
that moment, to seek ways to solve them. It is expected that the research and 
work carried out on top of the company will achieve the expected result. 
 
   
 
 
Keywords: BUSINESS DIAGNOSIS. PRODUCTIVITY. CONTRIBUTORS. 

EXPLORATORY. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

                        O mercado de confecções, em específico o de bolsas de nylon, é 

muito amplo. Na região de Kaloré -Pr, onde está localizada a Bolsas Jussiara, 

não se encontra concorrentes com a mesma estrutura da mesma, porém 

percebe-se um grande número de pequenas empresas que vem ganhando 

espaço no mercado. Contudo, dada a credibilidade a empresa em virtude de sua 

agilidade, tempo de mercado, produtividade e realização de pedidos de 

quantidade significativa, essa concorrência não tem afetado a produção ou 

espaço de vendas da empresa. 

 Sua inauguração foi em 7 de março de 2012, todavia já havia existido 

uma conversa prévia com os gestores públicos, em fevereiro de 2012. O 

dirigente da empresa saiu de sua cidade natal, California-Pr para o distrito de 

Jussiara da cidade de Kaloré-Pr, tendo iniciado sua atividade comercial com 

apenas 8 funcionários. Atualmente a empresa é constituída por 50 funcionários 

internos e 20 externos, é conhecida hoje em todo o Brasil por seu grande poder 

de produção, qualidade e pontualidade. 

             O mercado da confecção bolsas Jussiara é muito amplo, pois atua em 

toda a área de costura, mas principalmente na área do nylon, como mochilas e 

bolsas térmicas concorrência no mercado de trabalho é grande, devido a 

inúmeras pequenas empresas que vem a sendo abertas, porém a bolsas 

Jussiara esta a bastante tempo no mercado, tendo grande credibilidade por sua 

agilidade, qualidade e produtividade e quantidade. 

             Nesse sentido, de acordo com Silva (2017) foi sugerido a realização de 

um diagnóstico, através de uma análise estratégica é uma abordagem para 

facilitar, pesquisar, analisar e mapear as habilidades de uma organização para 

alcançar um futuro estado previsto com base na realidade atual e, muitas vezes, 

com a consideração dos processos, tecnologias, desenvolvimento de negócios 

e capacidades das pessoas da organização. 

 Logo, a empresa foi se renovou produtivamente, inserindo a produção 

de novos materiais bem como adotou uma estratégia sustentável, o que permitiu 

a melhora na produção de insumos e a permanência da mesma no mercado de 

trabalho ainda que em meio à pandemia. 
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2 ANÁLISE DE MERCADO 
 

            No ano de 2012, o município de Kaloré enfrentava um problema muito 

grave com a falta de emprego na cidade, onde várias pessoas precisavam se 

locomover para cidades vizinhas para trabalhar. 

Com o grande número de reclamações e sentindo-se o prefeito pressionado pela 

população, resolveu então buscar uma solução para sanar esse problema. 

Tendo em vista que, a maioria dos desempregados do município exerciam 

mão de obra no ramo da confecção, assim surgindo a ideia de implementar no 

município uma empresa deste ramo. 

Sendo o prefeito uma pessoa muito influente na região, comentou com 

seus conhecidos esta ideia. Até que um, lhe informou de uma empresa situada 

em Califórnia, cujo dono se chama Alexandre, e que estava passando por várias 

necessidades, uma delas a carência de mão de obra especializada.  

Sendo assim o prefeito lhe ofereceu mão de obra especializada, e um local para 

instalação da fábrica, local de rota de grandes empresas do ramo alimentício. 

Alexandre não pensou duas vezes e apostou nesta ideia, assim nasceu a 

empresa bolsas Jussiara em Kaloré, que iniciou suas atividades com 8 

colaboradores, e atualmente conta com 48 empregados diretos, e 15 indiretos, 

aquecendo a economia do município e trazendo comodidade e qualidade de vida 

aos funcionários. Valores como sustentabilidade, ecologia, praticidade, 

produtividade, alta tecnologia e excelência são alguns dos pilares que sustentam 

nosso negócio. Atualmente 8 grandes marcas licenciadas fazem parte do nosso 

portifólio de atuação. 

 Segundo Crúzio (2003) a análise de mercado ela divide-se em duas 

partes a análise da estrutura de mercado e a análise do consumidor. Na primeira 

parte todo e qualquer tipo de mercado possui diferentes públicos, com diferentes 

necessidades, percepções ou preferências.  

 Ainda no pensamento de Crúzio (2003) ele nos diz que na segunda 

parte, mesmo que a organização tenha assumido uma posição de semento no 

público alvo, a organização deverá obter informações atualizadas sobre os 
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públicos do segmento em questão, ou seja, precisará conhecer detalhadamente 

suas necessidades, percepções ou preferencias. 

             Análise do Mercado é uma avaliação que permite determinar quão 

atrativo é um mercado específico para sua empresa. O Estudo de Mercado pode 

ser conduzido para avaliar o mercado atual ou observar novos mercados. 

             O mercado da confecção bolsas Jussiara é muito amplo, pois atua em 

toda a área de costura, mas principalmente na área do nylon, como mochilas e 

bolsas térmicas concorrência no mercado de trabalho é grande, devido as 

inúmeras pequenas empresas que vem a ser abertas, porém a bolsas Jussiara 

está a bastante tempo no mercado, tendo grande credibilidade por sua agilidade, 

qualidade e volume de peças que aceita produzir, no momento está produzindo 

máscara devido a pandemia, porém o foco é de voltar quanto antes para o nylon. 

 

  

2.1 ANÁLISE MACROAMBIENTAL 

 

Visto que o país passa por uma recessão econômica, devido o delicado 

cenário político-econômico, o momento não é plenamente favorável para o 

mercado em geral. Retração de investimentos pela administração pública e 

estrangeiros, altas na inflação, consumo estagnado, alta tributação, queda do 

PIB e diversos outros, são fatores que desfavorecem o saudável funcionamento 

de uma empresa. Por essa razão, a busca pelo diferencial – no atendimento, 

preço, produtos, estoque - deve ser contínua e inovadora.  

 

2.1.1 Ambiente Político 

 

Oportunidades: Como mencionado anteriormente, o ambiente político não vem 

proporcionando alternativas para a melhoria do setor.  A crise político-econômica 

que assola todas as esferas do governo é reflexo direto da conclusão de que 

dificilmente exista um ponto positivo no ambiente político atual.  

Ameaças: A tributação é fator determinante na atividade do lojista. As leis e 

regras tributárias estabelecidas pelo poder público têm sido fator prejudicial à 

atividade empresarial. Além das questões comerciais como concorrência e 
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circunstâncias locais, o empresário se vê obrigado a lidar com a discrepante 

carga tributária, principalmente de ICMS.  

 

2.1.2 Ambiente Econômico 

 

Oportunidades: Após atravessar um dos piores períodos da história do 

Brasil para a economia o momento atual é de pequenas melhoras que ocorrem 

progressiva e lentamente. Assim, visto que o setor tem perspectiva de melhoras, 

o empresário deve estar preparado para se reorganizar e recuperar a capacidade 

de investimento.   

A ideia é estar atento aos rumos da economia, aproveitar a boa saúde 

financeira da empresa, que é de médio porte, portanto, possui crédito disponível; 

levar em conta a confiança do consumidor que, com a melhora geral da 

economia e diminuição do receio do desemprego tem mais segurança na hora 

de investir; aproveitar os cortes na taxa básica de juros, que vem reduzindo 

percentuais na Selic; dentre outras melhoras no cenário macroeconômico atual.  

             Na visão de Philip Kotler (2021)  macroambiente de uma empresa, por 

sua vez, é composto por variáveis externas mais complexas. Essas, são 

questões de ambientes sociais (demográfico/cultural), ambientes econômicos, 

naturais e políticas/legais, que têm capacidade para interferir em seu 

funcionamento, seja de forma positiva ou negativa.  

 

2.2 APRESENTAÇÃO SETORIAL 

 

De acordo com Crúzio (2003) como o conhecimento das forças atuantes 

na competição da indústria, avaliação de desempenho no setor, tendências, 

canais de distribuição, estrutura, enfim, todos os fatores que descrevem as 

características de um setor de mercado, devem ser levadas em consideração a 

apresentação setorial.  

 

2.2.1 Cinco Forças de Porter 

 

Para Porter (2005) os fatores de rivalidade entre concorrentes, poder de 

negociação dos clientes, poder de negociação dos fornecedores, ameaças de 
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produtos substituídos, ameaça de novos entrantes podem influenciar fortemente 

o fluxo de qualquer negócio dentro do mercado. 

 

 

2.2.1.1 Rivalidade entre os concorrentes 

 

Marcas de expressão regional: Bolsas Paraná (Curitiba), Showa Bones e 

Brindes (Apucarana), Lenix (Apucarana).  São empresas de expressão regional 

e representam boa parte do êxodo municipal dos clientes que a empresa tem 

como público alvo (Tabela 01) 

As lojas virtuais que oferecem produtos importados, e principalmente no 

nicho de bolsas escolares, estojos e bolsas térmicas vêm aumentando sua 

presença no mercado. 

 

Quadro 01: Comparativo concorrentes 

Fonte: Autores do trabalho 

 

A matriz demonstra uma variabilidade baixa de fatores que podem ser 

pontos chave para alcance de sucesso em operações, pois todos estão 

Fatores estratégicos 
Peso (%)  

Bolsas 

Jussiara 
Showa Lenix 

Disponibilidade de Capital 5 2 2 2 

Grau Tecnológico 5 2 2 2 

Economia de Escala 10 3 3 3 

Qualidade de RH 10 3 3 3 

Market share 20 4 4 4 

Vendas 25 5 4 4 

Capacidade de Retaliação 3 3 3 3 

Barreiras Emocionais 2 5 5 5 

Inovação 10 3 3 3 

Restrições Governamentais 5 1 1 1 

Parcerias Estratégicas 5 3 3 3 

Total 100% 34 33 33 
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fortemente ligados de maneira que qualquer alteração em algum desses pontos 

afetaria significativamente o desempenho de outros pontos. 

 

 

2.2.1.2 Poder de negociação dos clientes 

  

Na visão de Casarotto (2020) o poder de negociação dos clientes é mais 

uma força que atua no setor e determina o seu nível de competitividade. Quanto 

maior for o poder de negociação dos clientes, mais eles podem pressionar os 

vendedores a baixarem o preço ou aumentarem a qualidade do seu produto. Os 

clientes sempre querem comprar mais, mas pagar menos. Assim, eles jogam os 

concorrentes uns contra os outros na disputa pelo mercado. 

Nesse sentido quando se trata de poder de negociação com cliente, a 

Bolsas Jussiara preza pela satisfação, oferecendo produtos de qualidade, 

procurando manter o preço de mercado, para que o cliente sinta-se confortável 

em realizar a compra. 

    

2.2.1.3 Poder de negociação dos fornecedores  

 

De acordo com Casarotto (2020) o poder de negociação dos 

fornecedores determina o quanto a sua posição no mercado fica nas mãos de 

quem fornece matéria-prima e mercadorias. Dependendo da sua força no setor, 

os fornecedores podem aumentar os preços ou reduzir a qualidade do que 

oferecem e pressionar a rentabilidade das empresas, ou seja, ou elas aumentam 

o seu preço final aos consumidores, ou elas reduzem seus ganhos. 

Considerando que a empresa produz em grande escala, a negociação 

com os fornecedores se dá de forma bem tranquila, haja visto que as compras 

realizadas são sempre numerosas, logo a empresa consegue negociar por 

comprar em grande quantidade. 

     

2.2.1.4 Ameaça de produtos substitutos  

 

No pensamento de Casarotto (2020) a ameaça dos produtos substitutos 

mostra que precisa ficar atento também nas empresas de outros setores, que 
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não vendem o mesmo produto que o seu setor. Porém, elas podem vender 

produtos que o substituem, ou seja, que atendem à mesma necessidade ou 

desempenham a mesma função que o seu produto e, nesses casos, podem 

impactar diretamente o seu negócio. 

Nesse sentido, a concorrência existe, e os mesmos investem também 

em bons produtos, contudo a Bolsas Jussiara vem se destacando em virtude do 

atendimento prestado, buscando estabelecer uma relação de amizade com os 

clientes. 

     

2.2.1.5 Ameaça de novos entrantes 

 

Na visão de Casarotto (2020) os novos entrantes podem causar uma 

agitação no mercado. Pois eles chegam com força, novidades para mostrar aos 

clientes, grandes investimentos e desejo de ganhar participação de mercado. 

Essa ameaça que os novos entrantes representam para o setor, depende 

da reação dos concorrentes já existentes e das barreiras de entrada no mercado. 

Nesse sentido, a empresa se mantém atenta ás novidades de mercado, 

procurando sempre inovar em produtos diferentes, para que seus clientes 

possam ter opções de compra. 

 

 

2.3 ANÁLISE DO SEGMENTO 

 

Estima-se que uma bolsa de nylon custe ao cliente, em média o valor de 

R$ 15,00 (quinze reais), podendo haver variação de 20% par amais ou menos. 

Dentre tantas possibilidades na aquisição de bolsas, a mais utilizada e 

desejada pelos consumidores locais é a tradicional de nylon básico, com costura 

reforçada, e acabamento interno.   

Outra preferência bastante utilizada pelos consumidores, pelo baixo 

custo da matéria prima, são as bolsas mistas, que são compostas sobretudo de 

nylon e TNT.  

A empresa atende a demanda de ambos os modelos de produtos, conforme o 

desejo, condições e a demanda do consumidor. 
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             A empresa tem um grande potencial de crescimento devido a sua 

produção em massa, qualidade, equipe especializada e pontualidade; A 

remuneração dos serviços prestados são boas para a empresa assim 

conseguindo melhorar os salários de seus colaboradores, sendo uma boa opção 

de trabalho. 

 

2.3.1 Mercado Consumidor  

 

              Os consumidores da produção da confecção são amplos, um público de 

todas as idades, vareia do grupo escolar a os viajantes, todos que necessitam 

de alguma bolsa para carregar seus objetos se encaixam no grupo de 

consumidores da área de confecção de bolsas. 

 

2.3.2 Mercado Concorrente  

 

             Concorrentes são outras confecções, que brigam para produzir ou 

vender por menor preço, o diferencial que destaca a Bolsas Jussiara, fazendo 

que os clientes forneçam serviço não é o valor cobrado e sim qualidade e a 

pontualidade 

 

2.3.3 Mercado Fornecedor  

 

             Fornecedores de serviços de confecções de bolsas tem em todo o Brasil, 

a Bolsas Jussiara trabalha com as empresas que hoje são referência, devido a 

seu tamanho, são produzidas peças para o setor alimentício como Seara, 

Perdigão, Aurora e também para o setor esportivo, como para o time do 

Barcelona. 
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3 ANÁLISE ESTRATÉGICA  
 

           

    Segundo Silva (2017), é melhor simplesmente dizer que a análise 

estratégica é uma abordagem para facilitar, pesquisar, analisar e mapear as 

habilidades de uma organização para alcançar um futuro estado previsto com 

base na realidade atual e, muitas vezes, com a consideração dos processos, 

tecnologias, desenvolvimento de negócios e capacidades das pessoas da 

organização. 

             Na empresa Bolsas Jussiara a analise normalmente é utilizada para 

melhoria do processo, consequentemente ganhando tempo e qualidade em seus 

produtos. 

 

3.1 MATRIZ BCG 

 

Ela foi criada em 1970, por Bruce Henderson, para a empresa de 

consultoria empresarial americana, “Boston Consulting Group”. Desde então, 

ela faz com que empresários tenham uma visão sistêmica de seus produtos ou 

serviços, podendo redobrar a atenção para aqueles que potencializam o fluxo de 

caixa e ignorando outros que demandam muito esforço, mas não trazem o 

resultado desejado. Na figura 1 temos um exemplo de uma matriz BCG 

                           
       Figura 1:Exemplo matriz BCG 
                                     

 
 

                                        Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
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3.2 MATRIZ SWOT 

 

Segundo Paixão (2018) ela é uma ferramenta que permite fazer um 

diagnóstico estratégico da empresa no meio em que está implantada.  

             Os pontos internos da Matriz SWOT são as forças e fraquezas internas 

do seu negócio. Ou seja, tudo aquilo que o seu empreendimento tem de 

vantagem ou desvantagem em relação à concorrência. Reconhecer esses 

pontos ajuda muito a desenvolver novas estratégias para sua empresa! 

             Na figura 2 temos um exemplo de matriz SWOT. 
 
       
Figura 2: Análise Matriz SWOT Bolsas Jussiara 

 

                                            Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

3.3 MATRIZ ANSOF 

 

             A matriz mostra quatro estratégias que podem ser usadas para ajudar 

uma empresa a crescer e também analisa o risco associado a cada uma delas. 

A matriz foi desenvolvida pelo consultor Harry Igor Ansoff e foi publicada na 

Harvard Business Review em 1957. A Matriz Ansoff ajudou muitos profissionais 

de marketing e líderes a entender os riscos de crescimento de seus negócios. 

Na prática, ela é uma base de 4 estratégias de crescimento baseada na relação 

entre produtos novos x existentes e mercados novos x existentes, também. 

             Na figura 3 temos um exemplo de matriz ANSOFF 
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Figura 3: Matriz ANSOFF Bolsas Jussiara 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

 

4 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 

             Devido a pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19) teve uma 

grande paralização no mercado, consequentemente os fornecedores de mão de 

obras também foram afetados. 

             Com o mercado das bolsas parado e o mundo precisando de máscara, 

a empresa visou a começar vender mão de obra para a produção de máscaras 

descartáveis, chegando a fazer 30 mil máscaras por dia. 

 

 

5 ORGANIZAÇÃO 

 

Na visão de Guerrini et al. (2014) a organização passa a ser um fim em 

si mesma. Ela nunca deixa de existir, na lógica racional competitiva, adaptando-

se às mudanças e se mantendo no mercado. A pequena empresa, nesse caso, 
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dispensa a organização, pois a comunicação se dá de forma natural. No caso de 

uma grande empresa, é necessário formalizar um plano e declarar objetivos 

organizacionais para comunicar as intenções da empresa. 

 

5.1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO  

 

             A empresa foi fundada no dia 7 de março de 2012.Mas já havia sido 

conversada com os gestores públicos em fevereiro de 2012, O Dirigente saiu de 

sua cidade natal, California-Pr para o distrito de Jussiara na cidade de Kaloré-

Pr. 

             A empresa começou com 8 funcionários, trabalhando em um local 

improvisado até outubro de 2014. 

             A partir de outubro de 2014 a empresa continuou em um barracão 

próprio de 500m2, onde hoje é a sede. 

             atualmente a empresa que confecciona bolsas é constituída por 50 

funcionários internos e 20 externos, é conhecida hoje em todo o Brasil por seu 

grande poder de produção, qualidade e pontualidade. 

 

 

5.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

             

  De acordo com Rezende (2008) um organograma da organização, onde 

contém os cargos e ou funções, é uma representação visual da estrutura 

organizacional. Este organograma determina a estruturação de atividades, 

divisão de trabalho, formalização da hierarquia de poder, determinação de 

autoridade, definição de responsabilidades e outras formalidades. 

             Na figura 4 temos exemplo da estrutura. 
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Figura 4:Estrutura Bolsas Jussiara 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

 

5.3 UNIDADES ORGANIZACIONAIS  

 

             Nas palavras de Liba (2011) Unidades Organizacionais trazem consigo 

um grupo de pessoas destinadas a atingir um propósito ou meta em comum, este 

proposito pode ser funcional, significando que as pessoas em questão 

compartilham um conjunto comum de habilidades e conhecimentos, ou sevem 

um mercado em particular. 

             -Diretoria: é o setor responsável por toda a administração e gerencia da 

empresa, ela dirige, planeja, organiza e controla as atividades 

  -Gerencial: é o setor responsável pela gestão da equipe, condução de 

reuniões, gerenciar e supervisionar todos os envolvidos na produção. 

             -Acabamento: é o setor responsável pela revisão da qualidade dos 

produtos, liberando para a entrega. 
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5.4 LAYOUT  

 

             O Layout é a técnica de administração de operações cujo objetivo é criar 

a interface homem-máquina para aumentar a eficiência do sistema de produção 

(JONES & GEORGE, 2008). Um fluxo bem estudado permite o rápido 

atravessamento do produto pelo sistema produtivo. Assim, consequentemente, 

menos tempo é perdido em cada recurso e ocorre a rápida transformação da 

matéria-prima em produto final, reduzindo o lead time da produção. 

(PARANHOS FILHO, 2007).  Na figura 5 temos exemplo do layout da empresa.        

 

Figura 5:Layout Bolsas Jussiara 

 

                                  Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 

 

 

5.5 PROCESSOS OPERACIONAIS  

 

Nas palavras de Guerrini et al. (2014) Processos Operacionais são 

centralizados na organização e viabilizam o funcionamento coordenado dos 

vários subsistemas da organização na busca de seu desempenho geral, 

garantindo o apoio adequado aos processos do negócio. 

Nesse sentido, constatou-se que haviam lacunas na organização da 

empresa. Alguns processos operacionais não estavam alinhados com a 

produção o que acarretava uma perda de tempo na realização de processos 

simples de costura e até mesmo acabamento. 
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A correção e alinhamento desses pequenos detalhes, culminou com a 

melhora significativa na produção tanto em tempo de confecção do produto, 

quanto em quantidade de produção. 

 

5.5.1 Fluxograma Horizontal 

 

             Na figura 6 temos exemplo Fluxograma Horizontal da empresa Bolsas 

Jussiara 

 

 

Figura 6:Fluxograma Horizontal 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021) 
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6  OBSERVAÇÃO DA REALIDADE ORGANIZACIONAL   
 

         Um dos fatores observados na realidade organizacional da empresa 

Bolsas Jussiara, foi com relação à conversa e retrabalho. Como há muita 

conversa paralela na produção, e também uma taxa alta de retrabalho, 

considerou-se a possibilidade de, adotando-se estratégias para diminuição da 

conversa, consequentemente o foco no trabalho seria maior, o que levaria a uma 

diminuição do retrabalho e consequentemente uma otimização da produção.     

 

 

Figura 1: Análise Realidade Organizacional 

 

Fonte: autores do trabalho, 2021 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS  
 

7.1 GESTÃO 

 

Neste capítulo de análise e discussão dos dados serão trabalhadas as 

dimensões de gestão, inovação de serviços, marketing, marketing digital, meio 

ambiente, produção e qualidade. 

No conceito de Santos (2020) gestão é o que conduz todas as atividades 

que envolvem uma empresa, desde o seu planejamento até as suas atualizações 

tecnológicas, e essa gestão seja ela em uma multinacional ou uma empresa de 

pequeno porte. 

            A empresa foi obrigada a se renovar produtivamente devido a pandemia 

mundial do covid-19 no começo de 2020, uma empresa que era especializada 

em materiais de nylon, teve que se adaptar a o TNT que foi o material escolhido 

pelos clientes a fazer de máscaras descartáveis. 

 Nesse processo de se reinventar houve certa relutância por parte dos 

funcionários, pois muitos estavam acostumados com o processo antigo de 

produção, logo, a inserção de um novo produto ainda não familiarizado com a 

equipe, gerou incertezas. Contudo, conforme o processo de produção das 

máscaras fora acontecendo, a produção engrenou novamente e aquela 

insegurança gerada, acabou por dar lugar à uma otimização na produção haja 

vista os processos simples de confecção das mesmas. 

 

Figura 2: Análise Geral Bolsas Jussiara 

 

Fonte: autores do trabalho, 2021 
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7.3 MARKETING 

 

Para Silva (2005) ele descreve marketing como sendo um processo 

através do qual as organizações criam mecanismos para dar conhecimento 

sobre o que são, onde estão, o que fazem, como fazem e tem a oferecer, bem 

como estabelecer e manter relacionamentos mutuamente benéficos com clientes 

e outros grupos de interesse. 

A confecção tem seu marketing em redes sociais, mas conseguiu sua 

cartela de clientes indo até as empresas ou por indicações. A empresa focou 

durante muito tempo em investir em representantes visitando clientes, 

apresentando produtos novos, ou ainda utilizando do telemarketing para contatar 

os clientes já prospectados e oferecer produtos novos ou ainda fechar novas 

vendas. 

 

7.4 MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 

 

             A confecção trabalha seu marketing fazendo disparos em redes sociais 

como o Facebook, demonstrando produtos capazes a ser produzidos pelas 

máquinas e mão de obra especializadas, e também fazendo convites de 

admissão. 

 Contudo, até então a empresa não focava muito em investir em redes 

sociais ou em contratar um social media para realizar a gestão das mesmas, foi 

então apresentado novas possibilidades de contatos que o marketing digital 

pode contribuir para empresa e acrescentar ou até mesmo melhorar as vendas. 

 

7.5 MEIO AMBIENTE 

 

            Quando do início do diagnóstico, a parte de sustentabilidade ainda não 

era aplicada pela empresa, logo após as sugestões a empresa compreendeu a 

importância da sustentabilidade e providenciou placas solares para economia de 

energia e poço artesiano para a economia de água. 

            Além disso, a empresa também conta com a preocupação de despachar 

os resíduos corretamente, no aterro da cidade. Tendo também sobras de 



35 
 

materiais devolvidos para seu destino inicial, para que seja corretamente 

eliminada. 

 

Figura 3: Análise Meio Ambiente 

 

Fonte: autores do trabalho, 2021 

 

 

7.6 PRODUÇÃO 

 

De acordo com Smiderli et al. (1998 apud SEVERO FILHO, 2006, p.91) 

ele aborda o problema de ajuste da capacidade de produção às necessidades 

de demanda pelo mercado através de um balanceamento eficiente de linhas de 

produção. Apresentam métodos para balanceamento de linhas e como pode ser 

medida a eficiência desse balanceamento. 

Falar sobre produção é realmente a ideia da confecção Bolsas Jussiara, 

onde o seu foco é de trabalhar com produção em massa, o que é um dos fatores 

que diferencia a empresa dos demais concorrentes. 

No inicio a produção encontrava-se desorganizada, começando pela 

disposição do maquinário o que causava uma perda significativa de tempo entre 

a passagem de um processo para outro. Todavia, ainda com esse detalhe a ser 

corrigido, a produção conseguia ter uma alta capacidade produtiva, fator esse 
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que sempre foi o destaque da empresa, em conseguir atender os clientes de alta 

demanda em um intervalo de tempo relativamente pequeno. 

Nesse sentido, algumas intervenções foram propostas, começando pela 

reorganização das máquinas além da sugestão na diminuição da conversa o que 

permitiria um aumento de 20 (vinte) por cento na produção. 

 

 

7.7 QUALIDADE 

 

De acordo com Lucinda (2010) A qualidade dos serviços é diretamente 

proporcional à qualidade dos processos que os produzem. 

Outro ponto que é o foco da confecção Bolsas Jussiara é a qualidade, 

com uma rígida inspeção no setor de costura e principalmente no acabamento, 

a qualidade dos produtos são qualificados por todas as marcas produzidas. 

A empresa sempre teve como foco manter a qualidade dos produtos 

vendidos, porém ainda não tinha uma equipe específica para fazer o controle de 

qualidade dos produtos, essa certificação da qualidade era realizada pela equipe 

de acabamento. Nesse sentido fora sugerido a inserção de uma equipe 

específica para realizar esse controle e manter ainda mais rígido o sistema de 

qualidade. 
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8 PLANO DE AÇÃO 
 

             Neste capítulo será visto todo o plano estratégico da empresa para 

solucionar os problemas internos e externos, para conseguirmos os dados 

vamos utilizar da metodologia do 5W2H. 

 

8.1 GESTÃO 

 

                                      Quadro 1- Gestão Bolsas Jussiara 

 

 
Código 
 

 

Área Tópico Situação O que fazer? Ações 

124 GESTÃO Estratégias da Empresa 

As estratégias estão definidas 
informalmente e com uso restrito 
de informações internas e 
externas. 

Compartilhar as informações 
de forma com que as 
estratégias sejam bem 
definidas. 

181 GESTÃO Práticas de Gestão Algumas práticas de gestão 
apresentam melhorias. 

Procurar técnicas para 
evoluir. 

Como fazer? 
Atividades 

Até quando 
fazer? Quem fará?  Onde fazer?  Quanto que vai custar? 

Executar um plano 
para comentar 
sobre essas 
informações. 

nov/21 Dono/estagiário  Na empresa, sala de reunião. R$ 0,00 

Se informar sobre 
ações de gestão 
que influenciam em 
uma boa gestão 

nov/21 Dono Na empresa, sala de reunião. R$ 0,00 

Fonte: autor do trabalho, 2021. 

 
 

 

             A gestão tendo como o maior problema as conversas paralelas, 

atrapalhando a qualidade e produtividade, chegamos à ideia de que pode estar 

havendo insatisfação dos colaboradores mesmo havendo boas remunerações. 

             Vamos investir em melhoras para o clima organizacional, contando com 

entregas alimentícias durante o período de trabalho, ginastica laboral, sorteios e 

algumas formas de quebrarmos a tenção do dia a dia. 

 

 

 



38 
 

8.2 INOVAÇÃO DE PRODUTO 

 

 

                                    Quadro 2- Inovação Bolsas Jussiara 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações 

224 
INOVAÇÃO 
DE 
PRODUTO 

Sugestões dos 
Funcionários Há uma coleta informal. Buscar procedimentos. 

231 
INOVAÇÃO 
DE 
PRODUTO 

Análise das 
sugestões dos 
funcionários 
(processo 
formalizado) 

Há uma análise a cada 3 meses, mas 
não tem processo formalizado 
definido. 

Formalizar os processos. 

Como fazer? 
Atividades 

Até quando 
fazer? Quem fará?  Onde fazer?  Quanto que vai custar? 

Executar um plano 
para comentar 
sobre essas 
informações. 

nov/21 Dono/estagiário  Na empresa, sala de reunião. R$  

Fonte: autor do trabalho, 2021. 

 
 

              

             Na empresa foi concordado com duas opções de inovações, trabalhar 

com bolsas de grife ou promocional descartável. 

             Como a mão de obra da Bolsas Jussiara é capacitada para o 

promocional de primeira linha, foi optado investir no promocional descartável, 

devido a linha de produção e profissionais do local, a partir de janeiro de 2022 a 

empresa filial já estará iniciando o projeto e até janeiro de 2023 a sede começa 

produzir o promocional descartável. 

 

8.3 MARKETING 

 

                              Quadro 3- Marketing Bolsas Jussiara 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações 

302 MARKETING Planejamento de 
Marketing 

Planejamento estruturado, 
formalizado, implantado 
parcialmente e com 
acompanhamento periódico. 

Ter um planejamento bem 
estruturado e com 
acompanhamento constante. 

316 MARKETING 
A empresa 
conhece o perfil 
dos seus clientes 

Conhece parcialmente o perfil de 
todos os seus clientes ativos. Analisar o perfil de cada cliente. 

Como fazer? 
Atividades 

Até quando 
fazer? Quem fará?  Onde fazer?  Quanto que vai custar? 

Criar ações para 
manter o marketing 
bem estruturado. 

mai/21 Dono/estagiário  Na empresa, área comercial. R$ 1.000,00 

Apresentar as ideias 
para que possam 
ser realizadas. 

mai/21 Dono/estagiário  Na empresa, área comercial. R$ 0,00 

Fonte: autor do trabalho, 2021. 
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             O plano de ação no marketing é dar foco na parte física, mas não 

esquecendo de movimentar as redes sociais que conseguimos um alcance maior 

e mais rápido. 

 

8.4 MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 

 

 

                                 Quadro 4- Marketing Digital Bolsas Jussiara 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações 

416 
MARKETING 
DIGITAL / 
VIRTUAL 

Site Institucional 

Site atualizado 
eventualmente, informações 
importantes, design 
mediano/comum, fotos com 
resolução mediana, 
conectado às redes sociais. 

Um site atualizado com 
informações 
importantes. 

450 
MARKETING 
DIGITAL / 
VIRTUAL 

Equipe 

Não possui equipe específica, 
a alternância de pessoas no 
manuseio do site, da loja e 
das redes sociais é constante. 

Manter uma pessoa 
para esta area. 

458 
MARKETING 
DIGITAL / 
VIRTUAL 

Ferramentas de 
Gestão 

Não conhece as ferramentas 
de gestão. Buscar especialização. 

Como fazer? Atividades Até quando 
fazer? Quem fará?  Onde fazer?  Quanto que vai custar? 

Atualizar com frequência para 
que os clientes sejam sempre 
bem-informados. 

mai/21 Dono/estagiário  Na empresa. R$ 1.000,00 

Separar uma pessoa para manter 
o site organizado. nov/21 Dono/estagiário  Na empresa. R$ 1.000,00 

Investir em um curso para se 
especializar nessas ferramentas 
de gestão. 

nov/21 Dono/estagiário  Na empresa. R$ 2.000,00 

Fonte: autor do trabalho, 2021. 

 
 

             A empresa pretende continuar os disparos nas redes sociais, e agora 

pensando em propagandas pagas, para um maior alcance de públicos. 

             Hoje o marketing digital não é o foco da empresa, porém não foi deixado 

de usar, a empresa tem sua rede onde demonstra todo o serviço que pode ser 

prestado. 
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8.5 MEIO AMBIENTE 

 

 

                                  Quadro 5- Meio ambiente Bolsas Jussiara 

 
Código 
 

 

Área Tópico Situação O que fazer? Ações 

583 MEIO 
AMBIENTE 

Indicadores de 
Desempenho 

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). 

Evitar o consumo de energia 
desnecessário. 

Como fazer? 
Atividades 

Até quando 
fazer? Quem fará?  Onde fazer?  Quanto que vai custar? 

Não desperdiçar 
energia, atenção ao 
gasto de energia de 
cada equipamento. 

nov/21 Dono Na empresa. R$ 

Fonte: autor do trabalho, 2021. 

 
 

             A empresa Bolsas Jussiara tem uma ideia sustentável, tendo utilização 

de placas solares para manter toda a estrutura, foi perfurado um poço artesiano 

para a utilização de água na empresa. 

             Todo o resíduo produzido é coletado e descartado corretamente no 

aterro da cidade, e alguns materiais são devolvidos para o as empresas 

fornecedoras, para serem devidamente descartados. 

 

8.6 PRODUÇÃO 

 

                                     Quadro 6-Produção Bolsas Jussiara 

 

 
Código 
 

 

Área Tópico Situação O que fazer? Ações 

830 PRODUÇÃO Logística 

Possui sistemas separados de controle 
de estoque de matéria-prima, de 
produto acabado, armazenagem, 
movimentação e expedição. 

Procurar um sistema mais 
eficiente. 

877 PRODUÇÃO 
Equipamentos / 
Tecnologia / 
Maquinário 

Busca por novas 
tecnologias/maquinários/processos 
raramente ou quando realmente o 
mercado o cobra. 

Garantir materiais adequados 
para o trabalho. 

Como fazer? 
Atividades 

Até quando 
fazer? Quem fará?  Onde fazer?  Quanto que vai custar? 

Interligar os 
sistemas para 
obter uma maior 
eficiência. 

nov/21 Dono Na empresa. R$ 2.000,00 
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Investir sempre 
que necessário em 
equipamentos 
mais moderno. 

nov/22 Dono Na empresa. R$ 10.000,00 

Fonte: autor do trabalho, 2021. 

 
 

             A produção foi analisada cada processo, foi chegado à conclusão de que 

a linha de produção estava correta, porém tínhamos que fazer a demissão de 

dois colaboradores, eram dos colaboradores mais velhos que havia na empresa, 

com isso  se superestimaram e  começaram a atrapalhar o grupo no modo geral. 

 

8.7 QUALIDADE 

 

 

                                Quadro 7-Qualidade Bolsas Jussiara 

 
 
 

 

Área Tópico Situação O que fazer? Ações 

903 QUALIDADE Funções e 
Responsabilidades Estão definidas informalmente. Identificar formas para coletar 

as reclamações dos clientes. 

930 QUALIDADE Reclamações de 
Clientes 

As reclamações recebidas são 
registradas e tratadas regularmente. 

Dar mais atenção as 
reclamações. 

Como fazer? 
Atividades 

Até quando 
fazer? Quem fará?  Onde fazer?  Quanto que vai custar? 

Corrigir as ações 
julgadas erradas e 
dar um feedback 
aos clientes. 

mai/21 Dono/estagiário  Na empresa, área comercial. R$ 0,00 

Registrar as 
informações e 
tará-las o mais 
rápido possível. 

mai/21 Dono/estagiário  Na empresa, área comercial. R$ 0,00 

Fonte: autor do trabalho, 2021. 

 
 

 

             No quesito qualidade não tinha um problema crucial, mas era necessário 

diminuir, e só conseguiremos diminuir com a melhora na conversa paralela. 
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9 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 
 

             Neste capítulo será apresentado o cronograma das ações que serão 

tomadas pela empresa a o longo de um período de até 6 meses, temos o 

cronograma na tabela abaixo. 

 

Tabela 1: Cronograma das ações 

 

 

Fonte: autor do trabalho, 2021. 
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10 VIABILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 
 

          De acordo com SEBRAE (2019) a viabilidade financeira é um dado 

calculado em cima de despesas e lucros. Ela permite calcular se o investimento 

de tempo e dinheiro necessário para colocar em prática um plano ou projeto é 

viável para seus investidores. Mostra dados reais sobre o provável retorno 

financeiro de acordo com a injeção de dinheiro e a análise de mercado. 

 

10.1 INVESTIMENTOS 

 

             De acordo com FARIA, R. L (2014) investimento significa a aplicação de 

capital com a expectativa de um benefício futuro. 

             O investimento proposto no relatório de estágio para a empresa foram 

para ter melhoras no clima organizacional, onde foi proposto entregas 

alimentícias durante o período de trabalho, ginastica laboral e sorteios de 

brindes. 

             Estes investimentos terão custos, mas será gerado melhorias para a 

empresa, a entrega de alimento custara 80$ reais mensais, o profissional laboral 

custara 50$ reais mensais, e o sorteio de brindes 100$ reais mensais. 

             Anualmente a empresa terá um aumento de custo de 2760$ reais, mas 

com o lucro da satisfação dos colaboradores, com isso tendo melhor rendimento 

e comprometimento com a empresa, consequentemente ocorrendo melhoras 

para tal. 

 

10.2 CUSTOS 

 

             De acordo com o conceito de Marques (2013) custos é o valor expresso 

em valores monetários de atividades, serviços ou produtos efetivamente 

consumidos e aplicados na sua realização com fabricação, ou seja, custos é o 

preço pela qual se obtém um bem ou serviço. 

             O principal custo da empresa são os colaboradores internos e externos, 

como a empresa vem sendo sustentável, não tem o gasto com energia nem 

água, o valor de depreciação das máquinas é quase nulo, devido a qualidade do 

maquinário e a falta dele no brasil. 
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10.3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E EXERCÍCIO 

 

A demonstração do Resultado e Exercício (DRE) é um relatório que 

apresenta informações das operações da empresa, com objetivo de saber se a 

empresa está concebendo lucos ou prejuízos. A DRE apresenta, de forma 

sintetizada, os dados em um determinado período, geralmente, de um ano do 

exercício social da empresa 

Segundo Santos (2011, pag. 26) “a demonstração do resultado do exercício 

tem como objetivo fornecer aos usuários das demonstrações contábeis da 

empresa os dados básicos e essenciais à análise da formação do resultado do 

exercício.” 

O quadro 1 apresenta a DRE da empresa Bolsas Jussiara no período de 

um ano. 

 

Quadro 8 – Demonstração do Resultado do Exercício da Empresa Bolsas 

Jussiara  

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Contas 
Exercício 

Atual 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA NA VENDA 
DE MERCADORIAS 

100.000,00 

Vendas de Mercadorias 100.000,00 

(-) Abatimentos sobre Vendas  0,00 

(-) Vendas Canceladas 0,00 

(-) Cofins sobre o faturamento 700,00 

(-) ICMS sobre o faturamento 100,00 

(-) PIS sobre faturamento 650,00 

(-) ISS (*caso seja prestação de serviços) 0,00 

(=) Receita Líquida de Vendas 98.550,00 

(-) Custo da Mercadoria Vendida (CMV) ou Custo 
do Serviço Prestado (CSP) 

0,00 

(=) LUCRO BRUTO 98.550,00 

DESPESAS OPERACIONAIS 40.000,00 

Despesas com Vendas 5.000,00 

Despesas Financeiras 0,00 

Despesas Administrativas 30.000,00 

Outras Despesas Operacionais 5.000,00 

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 58.550,00 

OUTRAS RECEITAS 0,00 

OUTRAS DESPESAS 0,00 

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS 
DEDUÇÕES 

58.550,00 
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Provisão para Imposto de Renda 0,00 

Provisão para Contribuição Social 0,00 

RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS AS 
DEDUÇÕES 

58.550,00 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 58.550,00 

Fonte: autores do trabalho, 2021. 

 

10.4 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

O balanço patrimonial é um relatório que apresenta de maneira objetiva, 

através do ativo e passivo, a situação financeira de uma empresa em um período 

especifico. Diferentemente de outros relatórios, o balanço patrimonial apresenta 

todos os valores dos patrimônios presentes no estabelecimento.  

De acordo com Santos (2011, pag. 101) “O balanço patrimonial tem por 

finalidade apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em 

determinada data, representando, portanto, uma posição estática.”  

 

Quadro 9 – Balanço Patrimonial da empresa Bolsas Jussiara  

BALANÇO PATRIMONIAL 

Contas 
 

Exercício 
Atual 

Contas 
Exercício 

Atual 

ATIVO  PASSIVO  

    

ATIVO 
CIRCULANTE 

 
PASSIVO 
CIRCULANTE 

 

Disponibilidades 
 

Obrigações a 
Fornecedores 

0,00 

Caixa 
50.000,00 

Duplicatas a 
Pagar 

14.000,00 

Bancos Conta 
Movimento 

40.000,00 
Empréstimos e 
Financiamentos 

0,00 

Aplicações 
Financeiras de 
Liquidez Imediata 

0,00 
Bancos conta 
Empréstimo 0,00 

Clientes 
 

Obrigações 
Tributárias 

3.000,00 

Duplicatas a 
Receber 

14.000,00 
Impostos a 
Recolher 

750,00 

(-) Duplicatas 
Descontadas 

14.000,00 
Impostos e Taxas 
A Recolher 

0,00 

(-) Crédito de 
Liquidação 
Duvidosa 

 
Contribuições a 
Recolher 2.700,00 

Cartões de Crédito 
a Receber 

0,00 
Cofins a Recolher 

0,00 
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Estoques 0,00 Provisões 0,00 

Estoque de 
Mercadorias 0,00 

Provisão do 
Imposto de 
Renda 

3.700,00 

Estoque de 
Materiais de 
Consumo 

0,00 

Obrigações 
Trabalhistas e 
Previdenciárias 

 

Total do Ativo 
Circulante 

90.000,00 
Salários 

40.000,00 

 
 

Contribuições 
previdenciárias a 
Recolher 

3.700,00 

  Provisões  

 
 

Provisões para 
Férias 

38.000,00 

 
 

Outras 
Obrigações 

0,00 

  Contas a pagar 5.000,00 

 
 

Total do Passivo 
Circulante 

110.850,00 

    

ATIVO NÃO 
CIRCULANTE 

 
PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE 

 

Ativo Realizável a 
Longo Prazo 

 
Passivo Exigível 
a Longo Prazo 

0,00 

Clientes 
0,00 

Obrigações a 
Fornecedores 

0,00 

Duplicatas a 
Receber 

0,00 
Duplicatas a 
Pagar 

0,00 

(-) Crédito de 
Liquidação 
Duvidosa 

0,00 

Empréstimos e 
Financiamentos 0,00 

Imobilizado 
0,00 

Bancos conta 
Empréstimo 

0,00 

Computadores e 
Periféricos 

0,00 
 

 

(-) Depreciação 
Acumulada 

0,00 
 

 

Veículos 
15.000,00 

Total do Passivo 
Não Circulante 

0,00 

(-) Depreciação 
Acumulada 

6.000,00 
 

 

Móveis e Utensílios 
5.000,00 

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

 

(-) Depreciação 
Acumulada 

1.500,00 
Capital Social 

100.000,00 

Imóveis 500.000,00 Capital Subscrito 196.650,00 

(-) Depreciação 
Acumulada 

0,00 
(-) Capital a 
Realizar 

10.000,00 

 
 

Lucros 
Acumulados  

200.000,00 
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Total do Ativo 
Não Circulante 527.500,00 

Total do 
Patrimônio 
Líquido 

506.650,00 

    

Total do Ativo 617.500,00 Total do Passivo 617.500,00 
 

Fonte: Autores do Trabalho, 2021. 

 

 

10.5 FLUXO DE CAIXA 

 

O fluxo de caixa possui um papel importante na empresa, no que tange o 

dinheiro recolhido ou gasto em um período de tempo, assim, mostrando o saldo 

da empresa. Segundo Marques o desenvolvimento do fluxo de caixa permite 

organizar adequadamente o sistema financeiro das movimentações da empresa 

e sua influência no sistema organizacional da empresa (Marques, 2013). 

 

Sua importância de acordo com Friedrich e Brondani (2005, pag. 4): 

 
O fluxo de caixa assume importante papel no planejamento financeiro 
das empresas. Compreende-se como Fluxo de Caixa, os registros e os 
controles existentes da movimentação do caixa, compreendendo 
assim as entradas e saídas dos recursos financeiros que tenham 
ocorrido em um determinado intervalo de tempo. (FRIEDRICH E 
BRONDANI, 2005)  
 

 

Segundo Pivetta (2004, pag. 4) o sobre o objetivo do fluxo de caixa:  

 

O objetivo básico é a projeção das entradas e das saídas de recursos 
financeiros para determinado período, visando prognosticar a 
necessidade de captar empréstimos ou aplicar excedentes de caixa em 
operações rentáveis para a empresa, proporcionando um fluxo de 
caixa equilibrado, otimizando a aplicação, de recursos próprios e de 
terceiros nas atividades mais rentáveis pela empresa. (PIVETTA, 
2004) 
 

 

No quadro 3 é possível observar o fluxo de caixa da empresa Bolsas 

Jussiara, suas entradas, saídas, e seu saldo final em todos os meses. 
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Quadro 10 – Planilha de Fluxo de Caixa da Empresa Bolsas Jussiara 

 
Fonte: Autores do trabalho, 2021. 

 

10.6 INDICADORES FINANCEIROS 

 

Os indicadores financeiros revelam se você está no caminho do 

crescimento e do lucro ou se precisa rever a trajetória do seu negócio. Eles 

mostram o quanto você faturou e lucrou, qual foi impacto dos custos, quais 

investimentos são mais rentáveis, e vários outros resultados que guiam 

sua gestão financeira. Quando acompanhados de perto, trazem um diagnóstico 

completo da saúde financeira da empresa e ajudam você a tomar decisões mais 

certeiras. (PERILLO, 2020) 

 

10.6.1 Índices de Liquidez 

 

             Para Matarazzo (2003) os índices de liquidez são razões entre 

determinadas variáveis contábeis de uma empresa que visam fornecer um 

indicador da capacidade da empresa de pagar suas dívidas, a partir da 

comparação entre os direitos realizáveis e as exigibilidades. 

 

10.6.1.1 Liquidez corrente 
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             Segundo Iudícibus (2007, p. 91): Este quociente relaciona quantos reais 

dispomos, imediatamente, disponíveis e conversíveis em curto prazo em 

dinheiro, com relação às dívidas de curto prazo. É um índice muito divulgado e 

frequentemente considerado como o melhor indicador da situação de liquidez da 

empresa 

 

Equação 1: Liquidez corrente 

Índice de Valor Corrente = Ativo Circulante/ Passivo Circulante 

Índice de Valor Corrente = 90.000,00/110.850,00 

Índice de Valor Corrente = 0,811 

 

 

10.6.1.2 Liquidez seca 

 

              Para Gitman e Madura (2003) a liquidez se seca é  parecido com o 

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

circulante de menor liquidez.” Entende-se que o índice de Liquidez Seca serve 

para verificar a tendência financeira da empresa em cumprir, ou não, com as 

suas obrigações a curto prazo, mas desconsiderando os seus estoques, pois 

estes podem ser obsoletos e não representar a realidade dos saldos  

apresentados no Balanço contábil. 

 

Equação 2: Liquidez seca 

Índice de Liquidez Seca = Ativo Circulante – Estoques/ Passivo Circulante 

Índice de Liquidez Seca = 90.000,00 - 0,00/110.850,00 

Índice de Liquidez Seca = 0,811 

A empresa não trabalha com estoque,sua venda é apenas de mão de obra 

 

 

10.6.1.3 Liquidez geral 
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              Assaf Neto (2007) afirma que, “Esse indicador revela a liquidez, tanto a 

curto como a longo prazo. De cada $ 1 que a empresa tem de dívida, o quanto 

existe de direitos e haveres no circulante e no realizável a longo prazo.” Com o 

relato do autor, entende- se que esse índice aponta quanto a empresa possui 

em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo prazo.  

 

Equação 3 Liquidez geral 

Índice Liquidez Geral = Ativo circulante + At. Realizável L. Prazo/ Passivo 

circulante + Passivo Não Circulante 

Índice Liquidez Geral = 90.000,00 + 0,00/110.850,00 + 0,00  

Índice Liquidez Geral = 0,811 

 

10.6.2 Índices de Endividamento 

        

É o índice que aponta o grau de endividamento da empresa, esses 

dados são necessários para que os gestores tomem decisões estratégicas sobre 

os planos financeiros da empresa e também ajudam os investidores a avaliar 

onde melhor alocar seus devidos recursos. Para avaliar se o índice de 

endividamento de uma empresa está em um nível aceitável, não é suficiente ter 

apenas os valores atuais, é importante acompanhar a evolução histórica dos 

valores e fazer um acompanhamento ao decorrer dos períodos. (MAGALHÃES, 

2020) 

 

Equação 4: Índice de endividamento 

Índice de Endividamento = Passivo Exigível Total/ Ativo Total 

Índice de Endividamento = 617.500,00/617.500,00 

Índice de Endividamento = 1 

 

 

10.6.2.1 Índice de endividamento 
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Nas palavras de Reis (2019) o índice de endividamento geral é a 

representação da proporção do ativo total que está comprometido para custear 

o endividamento da empresa com terceiros que são os passivos exigíveis. Por 

isso, ele é usado como um indicador para a análise da saúde financeira de uma 

empresa, ou seja, ele que mede a proporção do endividamento da empresa em 

relação ao total do seu ativo, o quanto dos ativos dessa empresa está financiado 

por terceiros. 

              De acordo com os dados obtido a empresa está trabalhando com uma 

alta porcentagem de endividamento, tendo que ser cuidadosa com as tomadas 

de decisões. 

 

10.6.2.2 Índice de cobertura de juros 

 

O índice funciona para indicar a capacidade de pagamento da companhia. Ou 

seja, o índice de cobertura de juros mede quantas vezes uma empresa pode 

cobrir seu pagamento de juros atual com o lucros antes dos juros e dos impostos 

.(EBIT 2021) 

 

Equação 5: Índice de cobertura de juros 

Índice de Cobertura de Juros = Lucro Antes de Juros e Impostos/ Juros 

Índice de Cobertura de Juros = 0,00 

A empresa não paga juros sobre emprestimos. 

 

10.6.3 Índices de Atividade 

 

De acordo com Lemos (2019) os índices de atividade são ferramentas 

contábeis que servem para mensurar a performance das diversas etapas do ciclo 

operacional de uma empresa. um indicador de atividade busca demonstrar para 

a gestão como vem sendo a atuação do negócio em cada uma das etapas desse 

ciclo. Cada indicador de atividade foca em uma etapa diferente do ciclo, ou seja, 

para uma análise eficiente e fundamentada, não é suficiente calcular e analisar 

apenas um indicador. 
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10.6.3.1 Prazo médio de recebimento 

 

             A conjunção dos três índices de prazos médios leva à análise dos ciclos 

operacional e de caixa, elementos fundamentais para a determinação de 

estratégias empresariais, tanto comerciais quanto financeiras, geralmente vitais 

para a determinação do fracasso ou sucesso de uma empresa. A partir dos ciclos 

operacional e de caixa são construídos modelos de análise do capital de giro e 

do fluxo de caixa. (Matarazzo 1998) 

 Aqui, após levantamento de dados pode-se perceber que os 

recebimentos ficavam na média de sessenta dias, sendo realizadas parcelas de 

30/60/90 dias no boleto ou no cheque.  

Essa média de recebimentos acabava por deixar o capital de giro da empresa 

mais limitado, pois muito dos recebíveis ainda estavam no prazo. 

 

Equação 6: Prazo médio de recebimento 

Prazo Médio de Recebimento = Contas a Receber/ Vendas Diárias Médias*360 

Prazo Médio de Recebimento= 14.000,00/1.000,00*360 

Prazo Médio de Recebimento=5,04 Dias 

 

10.6.3.2 Prazo médio de pagamento 

 

            Para Dowsley (1983) 0 Prazo Médio parte do entendimento dos conceitos 

de Estoque e Fluxo. Imagine uma caixa d' Água (Estoque) com entrada (Fluxo 

de Entrada) e saída (Fluxo de Saída) de água por um determinado período de 

tempo. 

Existe prazo para que a caixa d' água fique cheia ou vazia, desde que o 'Fluxo 

de Entrada' seja diferente do 'Fluxo de Saida'. Por similaridade, podemos afirmar 

que o Prazo Médio de um 'Estoque' numa empresa é o tempo médio para que 

os seus `Fluxos de Saída' tornem o estoque mínimo 

            Podemos observar com a conta que a média do prazo de pagamento fica 

aproximadamente em 30 dias, chegando em alguns momentos próximo ao limite. 

 

Equação 7: Prazo médio de pagamento 
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Devido a empresa fornecer apenas a venda de mão de obra para seus clientes, 

não foi encontrado prazo médio de pagamento de compras de materiais. 

 

10.6.3.4 Giro do ativo 

 

             Segundo NETO (2006), o giro do ativo indica o número de vezes que o 

ativo total da empresa girou, ou seja, transformou-se em dinheiro num 

determinado período em função das vendas realizadas. 

 

Equação 8: Giro do ativo 

Giro do Ativo Total = Vendas/ Ativo Total 

Giro do Ativo Total= 100.000,00/ 617.500,00 

Giro do Ativo Total=  0,161 

 

10.6.4 Índices de Rentabilidade 

 

             Segundo Perondi (2007) “os índices de Rentabilidade são utilizados 

na avaliação da lucratividade relativa às atividades da empresa”.  

 

10.6.4.1 Margem de lucro bruto 

 

             Braga (2009,) afirma que a margem bruta “mede a rentabilidade das 

vendas logo após a dedução do custo dos produtos vendidos (ou custo das 

mercadorias vendidas); portanto, antes de consignadas as despesas  

operacionais.”  

             Após analisar a conta, podemos ver que a margem de lucro bruto está 

muito favorável para a empresa conseguindo quase 100%. 

 

 

Equação 9: Margem de lucro bruto 

Margem de Lucro Bruto = Receita de Vendas – Lucro Bruto/ Receita de 

Vendas 

Margem de Lucro Bruto =100.000,00-98.550,00/100.000,00 
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Margem de Lucro Bruto =0,014 

 

10.6.4.2 Margem de lucro operacional 

 

             A margem de lucratividade operacional, um importante indicador de 

desempenho econômico pertencente à análise de lucratividade, afere a 

representatividade do lucro antes dos juros e do imposto de renda em relação 

ao total da receita auferida com as vendas (GITMAN, 2010)   

 De acordo com os dados obtidos, podemos observar que a margem de 

lucro operacional não está favorável, pois ela está em uma taxa de 

aproximadamente 54,64%, o que significa o quanto de dinheiro está ficando na 

empresa após pagar todas as despesas com o operacional da empresa. 

 

Equação 10: Margem de lucro operacional 

Margem de Lucro Operacional = Resultado Operacional/ Receita de 

Venda 

Margem de Lucro Operacional = 58.550,00/98.550,00 

Margem de Lucro Operacional = 0,594 

 

10.6.4.3 Margem de lucro líquido 

 

               De acordo com Matarazzo (2003), com a análise do índice de retorno 

do ativo é possível verificar o quanto a empresa obteve de lucro líquido em 

relação ao seu ativo. Pode ser descrito como uma medida do potencial de 

geração de lucro por parte da empresa 

              A margem de lucro líquido da empresa é alta, com isso tem uma boa 

flexibilidade, com seus 54,64% de lucro consegue trabalhar de forma mais 

tranquila que outras empresas. 

 

Equação 11: Margem de lucro líquido 

Margem de Lucro Líquido = Lucro Disponível aos Acionistas/ Receitas de 

Vendas 
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Margem de Lucro Líquido = 200.000,00/98.550,00 

Margem de Lucro Líquido = 2,029 

 

10.6.4.4 Retorno sobre o ativo total 

 

           De acordo com Ross, Westerfield e Jordan (2013), o índice pode ser 

definido de diversas maneiras, mas a mais comum é dividindo o lucro líquido 

pelo ativo total, e quanto maior o resultado do índice, melhor, pois indica a 

eficiência da empresa na geração de lucros. 

              Feito o cálculo foi concluído que o retorno do ativo total com 34,12% 

está abaixo do estimado. 

 

Equação 12: Retorno sobre o ativo total 

Retorno do Ativo Total = Lucro Disponível aos Acionistas/ Receita de 

Vendas 

Retorno do Ativo Total =200.000,00/98.550,00 

Retorno do Ativo Total = 2,029 

 

10.6.4.5 Retorno sobre o patrimônio liquido 

 

              Segundo Matarazzo (2008), o objetivo de calcular esse índice é verificar 

qual foi a taxa de rendimento do patrimônio líquido da empresa. O índice indica 

o quanto a empresa gerou de lucro para cada R$ 1,00 de recursos próprios 

investidos, ou seja, é uma forma de medir a capacidade da empresa em agregar 

valor a si mesma com a utilização de seu próprio capital. Quanto maior o 

resultado desse índice, melhor, pois maior será a relação entre lucro e o capital 

próprio investido.  

              De acordo com o resultado o retorno sobreo patrimônio é positivo, mas 

é um investimento a longo prazo. 

 

Equação 13: Retorno sobre o patrimônio líquido 

ROE: Lucro Disponível para Acionista/ Patrimônio dos Acionistas 
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ROE:200.000,00/506.650,00 

ROE:0,394 

 

Equação 14: Ponto de Equilíbrio 

Pacto de Estabilidade e Crescimento = Custo Operacional Fixo/ Preço por 

Unidade Vendida – Custo Variável Unitário  

Pacto de Estabilidade e Crescimento =40.000,00/10 - 4 

Pacto de Estabilidade e Crescimento= 39,9 

 

10.7 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

 O ponto de equilíbrio, ou ponto de ruptura, é o nível de vendas no qual o lucro 

é nulo” (BORNIA, 2010). 

             O cálculo a cima foi um exemplo de um ponto de equilíbrio, nesse caso 

a empresa precisa prestar 1,4 serviço para que no término de um mês consiga 

ficar com as contas plainas. 

 

10.8 REALIDADE X PROJEÇÕES 

 

              A projeção é um processo inconsciente automático, através do qual um 

conteúdo inconsciente para o sujeito é transferido para um objeto, fazendo com 

que este conteúdo pareça pertencer ao objeto. Jung (1954) 

 

Quadro 11: Projeção Bolsas Jussiara 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 
ENTRADAS          65,000          65,000          65,000          65,000            65,000 
Previsão de receb. vendas 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
TOTAL DAS ENTRADAS 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 
SAÍDAS           
INSS 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 
Folha de pagamento 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 
Energia elétrica 200 200 200 200 200 
FGTS 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 
Combustíveis 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
Manut. de veículos e Fabrica 600 600 600 600 600 
Serviço de Contabilidade 180 180 180 180 180 
Ferias +13 salario 6,334 6,334 6,334 6,334 6,334 
TOTAL DAS SAÍDAS 51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 
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1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 78,346 78,346 78,346 78,346 78,346 
2 SALDO ACUMUL (1+2)   78,346 156,692 235,038 313,384 
4 NECESSID. EMPRÉST.           
5 SALDO FINAL (3 + 4) 78,346 156,692 235,038 313,384 391,730 

 

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
         65,000          65,000         65,000          65,000          65,000          65,000                      65,000 
65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 
130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 
              
2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 
38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 
200 200 200 200 200 200 200 
3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 3,040 
600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
600 600 600 600 600 600 600 
180 180 180 180 180 180 180 
6,334 6,334 6,334 6,334 6,334 6,334 6,334 
51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 51,654 
78,346 78,346 78,346 78,346 78,346 78,346 78,346 
391,730 470,076 548,422 626,768 705,114 783,460 861,806 
470,076 548,422 626,768 705,114 783,460 861,806 940,152 

 

              Como pode ser observado na projeção do fluxo de caixa da empresa 

Bolsas Jussiara para 2022, teve um aumento de 30% na margem de lucro 

mantendo o mesmo gasto que havia em 2019 e 2021. 

              Essa projeção de aumento de 30% foi embasada em informações de 

um dos clientes (Danka Bolsas) o mesmo confirmou o aumento, devido a 

complicação de importar da china, a mão de obra brasileira ganhou valor 

novamente, e no ano de 2022 será produzido em território nacional. 
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              Devemos considerar que no mercado de trabalho temos diversos 

cenários. O que vem a ser mais importante para a empresa são seus clientes, 

para os quais presta serviço e sua mão de obra. 

              Toda organização que se encontra no mercado, hoje pode filtrar 

inúmeras informações para as suas finalidades profissionais, aplicando e 

conseguindo um melhor desenvolvimento dos processos no trabalho. 

              Para que a empresa tenha e mantenha o sucesso, deve manter a 

mesma linhagem que vem dando certo, para que consiga cada vez mais se 

otimizar.  

 Nesse sentido, quando se iniciou a realização do diagnóstico da 

empresa, pode-se constatar que a mesma se encontrava com o clima 

organizacional ruim, tendo vários pontos a serem corrigidos, começando pela 

dinâmica de disposição de maquinários, muita conversa paralela e alto índice de 

retrabalho ou devolução de produtos confeccionados para conserto na produção. 

            Tendo em vista, todos os fundamentos e conceitos que o projeto oferece, 

pode ser encontrado os mecanismos corretos para compreender a necessidade 

da empresa em cada momento. Logo, a partir da identificação dos pontos, a 

empresa passou a implementar as mudanças sugeridas o que gerou um 

aumento significativo na produção, bem como a diminuição da conversa e bem 

como a diminuição do conserto de peças (retrabalho). 

 Outro ponto muito positivo, foi a empresa tornar-se sustentável, a partir 

das estratégias sugeridas a mesma tornou-se autossustentável com a instalação 

das placas solares bem como com perfuração de um poço artesiano. 

 Enfim, ante os pontos apresentados, pode-se perceber que após a 

apresentação do diagnóstico e sugestões apresentadas a empresa teve um 

balanço muito positivo de ações e melhorias.  
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