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RESUMO

Os crescentes avanços na área de tecnologia da informação, a globalização e o
cenário econômico passaram a exigir melhores gestões por parte das empresas e
uma a avaliação contínua destas, para acompanhamento e controle de seus
desempenhos. Na área financeira os meios de análise são fundamentais para
avaliar a saúde financeira de uma empresa. Atualmente é preciso avaliar, não
somente todos os dados financeiros disponíveis, mas também as condições
externas e internas que afetam esta empresa. O administrador financeiro tem o
objetivo de maximizar a riqueza de uma entidade e agregar valor para o investidor
desta, através de decisões corretas. É através dos dados da contabilidade,
conhecida como a linguagem dos negócios, que eles tomam as decisões, traçam os
objetivos, mensuram os resultados e avaliam os desempenhos. Além disto, a análise
de viabilidade de projetos também deve ser uma preocupação constante dos
administradores, pois nenhuma empresa pode assumir riscos que não tenha
condições de controlar ou que afetem o negócio. Este trabalho aborda a metodologia
das técnicas de análise financeira, como fluxo de caixa, demonstração do resultado
do exercício e balanço patrimonial e das técnicas de viabilidade de projetos, como
payback, valor presente líquido e taxa interna de retorno. Estas análises foram
trabalhadas sobre os dados da empresa Intelity Comunicação, criada para os Jogos
de Negócios.

Palavras-chave: Análise financeira. Fluxo de caixa. Demonstração do resultado do
exercício. Balanço patrimonial. Payback. Valor presente líquido. Taxa interna de
retorno.
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta a projeção da operação da empresa Intelity
Comunicação, criada durante os Jogos de Negócios, pelos próximos dois anos e
quatro meses, completando deste modo três anos de trabalho da atual diretoria.
Para este período a empresa realizou um projeto de lançamento de produto de
modo a atender as tendências do mercado e seus consumidores exigentes. A
empresa passou por melhorias importantes em todos os setores, no intuito de
aprimorar sua gestão empresarial e obter melhores resultados. A projeção ocorreu
dentre o contexto operacional e estratégico com ênfase na análise financeira da
empresa. Através de pesquisas foram definidas estratégias para reduzir os custos,
aprimorar os controles e obter melhores resultados no fluxo de caixa, demonstração
do resultado do exercício e balanço patrimonial durante este período.

15

2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

2.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA NO INÍCIO DA GESTÃO

O Strategy é um Jogo de Negócios que simula o mercado da indústria de
telefonia, onde podem ser produzidos: celular, smartphone e tablet. Um estudo de
caso dinâmico, onde são implantadas decisões em resposta a pressões da
concorrência e as mudanças na conjuntura econômica. Seus resultados servem
como feedback, reproduzindo um ambiente realista, que favorece o exame de
estratégias de longo prazo.
Os alunos são divididos em equipes que representam empresas. Cada
período corresponde a um mês de atividades, onde são definidos: preço,
propaganda, inovação tecnológica, volume de produção, design, quantidade de
trabalhadores, salário médio mensal, benefícios, participação nos lucros, capacidade
de máquinas, empréstimos, aplicações financeiras e dividendos.
Os fornecedores não tem muito poder de negociação. Não são esperadas
oscilações de preços, uma vez que o risco é considerado baixo. Os clientes podem
ser habituais, fieis e satisfeitos com a marca e produto e volúveis que analisam o
mercado através de preço, qualidade, design, disponibilidade, além de ser
extremamente exigente.
O mercado é influenciado pela sua situação geral, relacionada ao PIB, preços,
volume e qualidade dos produtos, bem como promoção e desenvolvimento dos
produtos.
As empresas iniciam o jogo com o capital aberto de 5 milhões de reais,
atuação de 4 anos no mercado e como imobilizado um parque industrial com
capacidade de 900 unidades fabris e investimento de 4,5 milhões de reais. A
depreciação contábil e física da fábrica é de 0,8% ao mês. Podendo ser ampliada ao
custo de R$5.000,00 por unidade. É permitido o aluguel de máquinas, sendo até
20% da capacidade.
O custo de armazenagem é de R$ 65,00/mês/produto acabado. A capacidade
humana é de 300 pessoas, sendo 160 horas mensais de trabalho e salário médio de
R$ 800,00 mensais, onde são acrescidos mais 100% de encargos.
O custo unitário padrão (CUP) é estabelecido pelo jogo sendo para celular de
R$295,00, para smartphone de R$896,00 e para tablet de R$975,00. Nele estão
inclusos os salários e encargos e a matéria-prima. A ociosidade na mão de obra e
custos com horas extras são fatores que serão avaliados e seus custos equivalentes
serão devidamente adicionados às demonstrações financeiras.
O jogo permite que sejam realizados empréstimos bancários, a taxa de juros
depende da posição financeira e do desempenho da empresa e variam de 3,45 a
4,5% ao mês. O crédito rotativo possui a taxa de juros de 6% ao mês sobre o saldo
negativo. As taxas de aplicações financeiras em fundos de investimentos são de 3%
ao mês, creditados no próprio mês. A empresa possui um total de 500.000 ações.
As empresas são avaliadas de acordo com os seguintes objetivos: valor da
ação, retorno sobre o patrimônio líquido, receita de vendas e lucro total. A cada
período as sete empresas serão ordenadas de acordo com a pontuação adquirida.
Quanto melhor e mais coerentemente forem alcançadas as metas, maior o resultado
final.
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2.2 APRESENTAÇÃO DA DIRETORIA

2.2.1 PRESIDENTE E DIRETORA DE FINANÇAS

Responsável por definir formas de controle orçamentário, contábil e
financeiro; administrar o fluxo de caixa; analisar e fornecer com precisão as
demonstrações financeiras, suprir as diretorias com informações gerenciais,
subsidiando-as em análises estratégicas e tomadas de decisões para torna-las mais
eficientes; conduzir questões comerciais de custos e formação de preços de venda,
em conjunto com o diretor comercial; alocar recursos da melhor maneira possível,
considerando o mercado, a concorrência, o tamanho da empresa e a sua
capacidade de crescimento; realizar o planejamento de lucro dos períodos; captar
recursos mediante empréstimos, observando a relação entre dívidas e capital
próprio e mantendo equilíbrio; e gerir aplicações financeiras.

2.2.2 DIRETORA DE PROJETOS

Responsável por desenvolver os produtos; promover o aumento crescente da
qualidade e inovação dos mesmos; distribuir os recursos destinados a investimentos
em inovação tecnológica e design para cada produto, conforme a estratégia da
empresa e a análise de cada item, do mercado e da concorrência; e destacá-los no
mercado por sua diferenciação em relação à concorrência.

2.2.3 DIRETORA DE PRODUÇÃO

Responsável por estabelecer a meta de produção de cada período de acordo
com a capacidade fabril e de mão de obra, em conjunto com o diretor comercial a
fim de atender a demanda; controlar os custos da produção; avaliar a possibilidade
de ampliar ou reduzir a capacidade fabril e de mão de obra, de acordo com o
mercado e em conjunto com o diretor de recursos humanos; avaliar a necessidade
de utilização de horas extras e aluguel de máquinas para suprir a produção
programada; controlar os estoques e assegurar a crescente qualidade dos produtos
produzidos.

2.2.4 DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS

Responsável por gerir as pessoas da empresa; elaborar e gerenciar um plano
de salários, benefícios e participação nos lucros, em conjunto com o diretor
financeiro, a fim de verificar a disponibilidade de caixa e previsões futuras; realizar
estimativas de alterações de despesas; assegurar a conformidade legal dos valores
praticados; e valorizar os colaboradores, buscando melhorias continuamente, de
acordo com tendências e custos do mercado.
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2.2.5 DIRETOR COMERCIAL

Responsável pela análise de demanda do mercado e sua manutenção;
precificação, promoção e propaganda dos produtos em conjunto com o diretor
financeiro a fim de verificar as despesas com a produção e a disponibilidade de
caixa para investimentos; contornar períodos sazonais e buscar a ampliação das
vendas com resultados cada vez mais expressivos.

18

2.3 CURRÍCULOS
2.3.1 CURRÍCULO PRESIDENTE E DIRETORA FINANCEIRA

Fernanda Simões da Fontoura
Formação
●
●
●

●

Escolaridade
Pós-graduação no nível Especialização.
Graduação
Medicina Veterinária, Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR
(janeiro/2011) - concluída.
Pós-Graduação – Especialização
Administração de Empresas, ISAE/FGV - Instituto Superior de Administração e
Economia (agosto/2015) - cursando.
Reprodução e Clínica Médica de Bovinos e Equinos, Qualittas Instituto de Pós
Graduação (julho/2012) - concluída.
Cursos Complementares
Economia Criativa, ISAE/FGV (abril/2015) - concluída.
Excell Intermediário, ISAE/FGV (março/2015) - concluída.
Gestão de conflitos, ISAE/FGV (fevereiro/2015) - concluída.
Comunicação com diferentes públicos, ISAE/FGV (novembro/2014) - concluída.
Análise de contratos, ISAE/FGV (agosto/2014) - concluída.
Compras Governamentais, SEBRAE (fevereiro/2014) - concluída.
Aprender a empreender, SEBRAE (novembro/2012) - concluída.

Idiomas
Espanhol: leitura intermediária, conversação básica.
Inglês: leitura intermediária, conversação básica.

Histórico profissional
●

One for All Comércio e Serviços Ltda. - desde abril/2013
(Microempresa no segmento serviços (outros))

Gerente Administrativo
Administração geral da empresa. Gestão financeira (emissão de notas fiscais,
controle e cobrança de pagamentos, contas a pagar), Gestão de RH, Gestão de
contratos e processos administrativos, Gestão de materiais e documentos e
atendimento a clientes.

Último salário e benefícios
●
●

Último salário: R$ 3738,00 (atual).
Benefícios Vale refeição e auxílio combustível

Outros objetivos
●
●

Pretensão salarial: Faixa de R$ 4500,00.
Região de trabalho
Preferência pela região de Curitiba/PR/BR, ou cidades em um raio de até 25 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões. Aceita viajar pela empresa.
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2.3.2 CURRÍCULO DIRETORA DE PROJETOS

Aline Cristina da Silva Tavares
Formação
●
●
●

Escolaridade
Formação superior completa.
Graduação
Engenharia Ambiental, Universidade Federal do Paraná (janeiro/2014) - concluída.
Pós-Graduação – Especialização
Pós-Graduação em Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas
(julho/2015) - cursando.

Idiomas
Alemão: leitura básica, escrita básica, conversação básica.
Inglês: leitura avançada, escrita avançada, conversação avançada.
Português: leitura fluente, escrita fluente, conversação fluente.

Histórico profissional
●

TETO Brasil - Paraná - desde março/2015
(Empresa de grande porte - multinacional (Brasil) - no segmento terceiro setor / ong)

Diretora de Sede no Paraná
- gerenciamento de todas as atividades e voluntários da ong, no estado do Paraná
- captação de recursos
- potencialização do trabalho da organização nas comunidades
- divulgação e zelo da marca da organização
●

Empresa Brasileira de Conservação de Florestas S.A. - de março/2014 a
outubro/2014
(Empresa de pequeno porte no segmento meio ambiente)

Auxiliar Administrativo
Atuação na administração geral da empresa, bem como na gestão de projetos nas
reservas florestais particulares da empresa.

Último salário e benefícios
●
●

Último salário: R$ 2600,00 - atual.
Benefícios
Vale refeição e alimentação, plano de saúde e dentário, seguro de vida.

Outros objetivos
●

Região de trabalho
Preferência pela região de Curitiba/PR/BR, ou cidades em um raio de até 150 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões.
Aceita viajar pela empresa.
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2.3.3 CURRÍCULO DIRETORA DE PRODUÇÃO

Juliana Bunn
Formação
●
●
●

Escolaridade
Formação superior completa.
Graduação
Engenharia Mecânica, UFPR- Universidade Federal do Paraná (dezembro/2010) concluída.
Pós-Graduação – Especialização
Pós-Graduação em Administração de empesas, FGV (agosto/2015) - cursando.

Idiomas
Alemão: leitura básica, escrita básica, conversação básica.
Inglês: leitura avançada, escrita avançada, conversação avançada.

Histórico profissional
●

Renault do Brasil - desde maio/2015
(Empresa de grande porte - multinacional (França) - no segmento automotivo)

Analista de Processos
Trabalho como engenheira de processos realizando a equalização técnica das
propostas enviadas pelos fornecedores, avaliação de soluções plausíveis para a
condição da linha de montagem e acompanhamento da fabricação das
modificações.
●

Denso do Brasil - desde fevereiro/2011
(Empresa de grande porte - multinacional (Japão) - no segmento automotivo)

Engenheira de processos
Atuando na linha de montagem de limpador de para brisa, segmento novo dentro da
empresa no Brasil. Tive a oportunidade de realizar um treinamento no Japão e
utilizando ferramentas já conhecidas como FMEA, realização de documentos de
processo e estudos estatísticos, a linha de montagem encontra-se em
funcionamento desde setembro de 2012.

Último salário e benefícios
●
●

Último salário: R$ 5500,00 (atual).
Benefícios
Transporte, plano de saúde, plano odontológico e subsidio de refeições.

Outros objetivos
●
●

Pretensão salarial: Faixa de R$ 5500,00.
Região de trabalho
Preferência pela região de Curitiba/PR/BR
Aceita viajar pela empresa.
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2.3.4 CURRÍCULO DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS

Nataly Ribas Bos
Formação
●

Escolaridade
Formação superior completa.

●

Graduação
JORNALISMO, FACULDADES INTEGRADAS DO BRASIL - UNIBRASIL
(junho/2009) - concluída.
● Pós-Graduação – Especialização
Pós Graduação em Administração de Empresas, Inst. Superior de Adm. e Economia
do Mercosul – Isae/FGV (agosto/2015) - cursando.
● Cursos Complementares
INGLES, WISEUP (setembro/2015) - cursando.
WEB DESIGN, SENAC (fevereiro/2011) - concluída.
COREL DRAW, SENAC (janeiro/2005) - concluída.
Curso de Excel Intermediário - Isae/FGV
Curso de Comunicação Interpessoal e Feedback - Isae/FGV
Curso de Plano de Desenvolvimento Pessoal - Isae/FGV

Idiomas
Inglês: leitura intermediária, escrita intermediária, conversação intermediária.

Histórico profissional
●

Grupo Marista - Uniica - de março/2014 a março/2015
(Empresa de médio porte no segmento saúde, hospitalar e laboratorial)

Auxiliar Técnico Administrativo
Atuação no setor de Tesouraria e Faturamento. Realizando faturamento de contas
médicas hospitalares, emissão de nota fiscal, boleto, cobranças a particulares, envio
de faturas a convênios. Atendimento ao cliente, orientação dos aspectos
financeiros. Organização de documentos relacionados a área administrativa
hospitalar.

Último salário
R$ 1900,00 (atual).

Outros objetivos
●
●

Pretensão salarial: Faixa de R$ 2300,00.
Região de trabalho
Preferência pela região de Curitiba/PR/BR, ou cidades em um raio de até 75 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões.
Aceita viajar pela empresa.
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2.3.5 CURRÍCULO DIRETOR COMERCIAL

Fernando Augusto da Silva
Formação
●
●
●

●

Escolaridade
Pós-graduação no nível Especialização.
Graduação
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Uninove (dezembro/2002) concluída.
Pós-Graduação – Especialização
Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas (junho/2015) - cursando.
Marketing Management, IPAM - Instituto Português de Administração e Marketing
(junho/2010) - concluída.
Cursos Complementares
Formação em Coaching, Fundação Getúlio Vargas (julho/2015) - cursando.
Programação Neurolinguística - Practitioner, Fundação Getúlio Vargas
(dezembro/2014) - concluída.

Idiomas
Inglês: leitura intermediária, escrita intermediária, conversação intermediária.

Histórico profissional
●

Endocirúrgica - Comércio de Produtos Médicos Ltda. - desde maio/2014
(Empresa de médio porte no segmento comércio varejista)

Vendedor Pleno
Visitas a laboratórios de prótese, clínicas dentárias, instituições de ensino.
Divulgação e venda de produtos destinados a prótese dentária.
●

Conexão Sistemas de Prótese - de abril/2013 a dezembro/2013
(Empresa de grande porte - multinacional (Brasil/Portugal) - no segmento indústria)

Consultor de Negócios
Visita a consultórios/clínicas dentários, entidades e universidades da área
odontológica.

Último salário e benefícios
●
●

Último salário: R$ 3000,00 (atual).
Benefícios
Vale Refeição
Vale Alimentação
Convênio Médico
Seguro de Vida
Despesas com quilometragem, estacionamentos, etc.
Veículo da empresa

Outros objetivos
●

Região de trabalho
Preferência pela região de Curitiba/PR/BR, ou cidades em um raio de até 50 km.
Aceita considerar propostas de outras regiões. Aceita viajar pela empresa.
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2.4 PERFIL GERENCIAL

A Diretoria desta empresa apresenta um perfil equilibrado, com alguns
componentes mais cautelosos e outros mais arrojados. Esta característica é
considerada muito importante, pois desta maneira a empresa não fica estagnada
nem corre riscos incalculáveis. Os perfis de cada diretor se completam e por isto,
apesar de cada diretor ser responsável por sua área, todos eles participam das
decisões de todas as áreas da empresa, chegando sempre a um comum acordo. A
presidência tem como objetivo estimular as competências de cada diretor e unificálas afim de que todos tenham um objetivo comum.

2.5 ORGANOGRAMA

Presidente

Diretor
Financeiro

Diretor de
Projetos

Diretor de
Produção

Diretor de
Recursos
Humanos

Figura 1 Organograma da empresa Intelity Comunicação

Diretor de
Comercial
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3. RESULTADOS DOS DOIS PRIMEIROS QUADRIMESTRES DO ANO 1

3.1 RESULTADOS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE

3.1.1 OBJETIVOS

A diretoria da empresa Intelity Comunicação tem por objetivo entender as
necessidades de mercado e criar e produzir produtos diferenciados que atendam a
esta demanda. Além disto, tem o intuito de valorizar gradualmente o trabalho de
seus colaboradores e criar um ambiente mais agradável de trabalho. Em
consequência, a empresa pretende gerar bons resultados, posicionamento de
mercado e lucro aos acionistas.

3.1.2 ESTRATÉGIA

Para alcançar seus objetivos, tem como principais pilares: a tecnologia, a
inovação, a qualidade, o design e a valorização da mão de obra. Tem como
estratégia buscar a crescente percepção de valor agregado pelo cliente,
conquistando um considerável market share. Para isto, tem como prática alocar
grande parte de seus recursos em investimentos nas áreas de inovação tecnológica,
design e promoção e propaganda e na valorização de seus colaboradores,
oferecendo um produto de grande qualidade e conquistado cada vez mais clientes.

3.1.3 COMERCIAL

A análise de demanda geral inicialmente não se aproximou do cenário real de
vendas, porém após alguns ajustes isto foi contornado. O preço foi aumentado
conforme o aumento dos investimentos em tecnologia e design. Também foi
procurado realizar investimentos crescentes em promoção e propaganda, no intuito
de promover a qualidade do produto e buscar a percepção do valor agregado pelo
cliente. Além disto, é visível também que está embutido no aumento do preço o
aumento dos salários e benefícios dos colaboradores. Esta melhoria da situação dos
colaboradores é bastante valorizada pelo mercado e influência de certa maneira na
demanda.
O preço do celular subiu 23,5% ao longo do primeiro quadrimestre e o
investimento em promoção e propaganda do celular subiu 125% no total. Já o preço
do smartphone subiu no total 27% neste primeiro quadrimestre e o investimento em
promoção e propaganda subiu 50% no total, para este produto. A análise de
demanda do smartphone apresenta margem de erro maior que a do celular, pois
esta não foi reajustada mensalmente, mantendo-se sempre a previsão de aumento
de 5%, relacionado ao aumento do PIB, sobre os mesmos meses do ano anterior. O
preço do tablet teve a maior porcentagem de aumento de preço ao longo do primeiro
quadrimestre no valor de 27,6%. Do mesmo modo, seu investimento em promoção e
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propaganda subiu 225% até abril e, ao contrário dos demais produtos, este
apresentou vendas reais acima da estimativa em todos os meses, mas também com
queda em abril, relacionada à greve.

Análise comercial do Celular - 1º quadrimestre
2500
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200,00
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100,00

500

0,00

0

Design Celular (R$)/100
Linhas: demanda, vendas e
salário

500,00

Inovação tecnológica
Celular/100
Promo e propaganda
Celular/100
Preço Celular
Salário + benefícios Total
Vendas celular
Demanda Celular

Gráfico 1 Análise comercial do celular no primeiro quadrimestre.

O preço do smartphone subiu no total 27% neste primeiro quadrimestre. Já o
investimento em promoção e propaganda subiu 50% no total. O gráfico abaixo
demonstra que, como o celular, o preço aumentou proporcionalmente aos
investimentos realizados. A análise de demanda do smartphone apresenta margem
de erro maior que a do celular, pois esta não foi reajustada mensalmente, mantendose sempre a previsão de aumento de 5%, relacionado ao aumento do PIB, sobre os
mesmos meses do ano anterior. No primeiro mês foi estimado mais que o real, já no
segundo mês foi estimado menos que o real. A demanda de março foi mais próxima
e da mesma maneira que ocorreu com celular, o mês de maior divergência foi abril,
devido a perda de 121 vendas, ocasionada pela greve dos colaboradores.
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Análise comercial do Smartphone - 1º quadrimestre
Design Smartphone / 100
(R$)
Inovação tecnológica
Smartphone/100
Promo e propaganda
Smartphone/100
Preço Smartphone
Vendas smartphone
Demanda smartphone
Salário + benefícios Total

Gráfico 2 Análise comercial do smartphone no primeiro quadrimestre.

26

O preço do tablet teve a maior porcentagem de aumento de preço ao longo do
primeiro quadrimestre no valor de 27,6%. Do mesmo modo, o investimento em
promoção e propaganda subiu 225% até abril. O gráfico abaixo apresenta que
também houve proporção entre o aumento do preço e dos investimentos do tablet. A
demanda do tablet também foi ajustada mensalmente. Ao contrário dos demais
produtos, este apresentou vendas reais acima da estimativa em todos os meses,
mas também com queda em abril, no qual houver perda de 58 vendas, também
relacionada à greve ocorrida.
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Análise comercial do Tablet - 1º quadrimestre
Design Tablet / 100 (R$)
Inovação tecnológica
Tablet/100
Promo e propaganda
Tablet/100
Preço Tablet
Salário + benefícios Total
Vendas tablet

Demanda Tablet

Gráfico 3 Análise comercial do tablet no primeiro quadrimestre.

3.1.4 RECURSOS HUMANOS

O salário teve aumento total entre janeiro e abril de 18,7% e os benefícios que
não existiam foram implantados, chegando a R$150,00. Da mesma maneira a
participação nos lucros chegou a 7%. Foram realizadas três contratações a fim de
aumentar a capacidade de mão de obra, que passou de 48 mil horas para 48.480.
Mesmo com a melhoria continua dos valores pagos aos colaboradores, devido não
termos alcançado em abril o valor de salário de R$1.050,00, determinado pelo
Tribunal do Trabalho, fomos afetados por um período de greve de 36 horas/homem,
totalizando 10.908 horas, o equivalente a 22,5% da capacidade total. Com isto, não
foi produzida a quantidade prevista, nos fazendo perder vendas, pela primeira vez,
de 121 smartphones e 58 tablets.
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Análise de RH - 1º Quadrimestre
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Gráfico 4 Análise de recursos humanos no primeiro quadrimestre.

3.1.5 PRODUÇÃO

A produção inicialmente foi regida pela capacidade fabril e não pela
capacidade de mão de obra, que seria o mais correto, já que a não utilização desta
gera despesa com ociosidade, ao contrário da fabril que não gera gasto algum. Com
isto também não haveria a necessidade de contratar mais funcionários para diminuir
o gasto com hora extra. Percebida a falha, em fevereiro, a produção passou a ser
regida pela capacidade de mão de obra, mas mesmo assim houve um descuido que
gerou um pequeno gasto com ociosidade. Já em março conseguiu-se zerar todas as
despesas relacionadas à hora extra, ociosidade e aluguel de máquinas através do
consumo exato da capacidade de mão de obra. Para fevereiro havia sido previsto
que a produção desejada excederia a capacidade fabril e de mão de obra,
necessitando o aluguel de máquinas e horas extras. Porém com a ocorrência da
greve no total de 10.908 horas houve o gasto desta ociosidade em quase cento e
trinta mil reais. Além disto, com a capacidade reduzida em 22,5% também houve
gasto com horas extras, próximo ao total permitido, não sendo possível produzir toda
a estimativa. Em contrapartida, com a redução da produção dos três produtos
proporcionalmente não houve despesa com terceirização. Também foi gasto com
estocagem em média cinquenta mil reais. Esta análise pode ser observada nos
gráficos 5 e 6.

Análise de Produção - 1º Quadrimestre
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Gráfico 5 Análise de produção no primeiro quadrimestre.
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Gráfico 6 Análise dos gastos relacionados à produção no primeiro quadrimestre.

Nesta primeira etapa a capacidade fabril supriu as necessidades da empresa,
não sendo necessário ampliar a fábrica. Bastou reinvestir o custo da depreciação
mensalmente para mantê-la. O custo médio padrão do celular teve aumento de
5,8%, do smartphone de 6,9% e do tablet de 8,3%, ao longo destes quatro primeiros
meses, devido os aumentos de salário.

3.1.6 PROJETO

Inicialmente não havia investimentos em inovação tecnológica de celular e
smartphone. Os mesmos foram implantados, com aumentos graduais ao longo deste
primeiro quadrimestre, chegando à R$10.000,00 para celulares e R$25.000,00 para
smartphones. Já o de tablet, que iniciou em dez mil cresceu 300%, chegando à
R$40.000,00 em abril. O investimento em design passou de cinquenta para setenta
mil reais, equivalente a um aumento total de 40%. Este crescimento gradual pode
ser visualizado através do gráfico abaixo.

Milhares
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Gráfico 7 Análise dos investimentos em tecnologia e design no primeiro quadrimestre.
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3.1.7 FINANCEIRO

Neste primeiro quadrimestre foi optado pela utilização somente dos recursos
disponíveis, evitando a realização de empréstimos e só houve segurança para
realizar uma aplicação no mês de abril. O total de despesas superou o total de
receitas nos dois primeiros meses (janeiro e fevereiro), época de sazonalidade,
porém o caixa final manteve-se positivo devido uma boa margem de caixa existente,
principalmente em janeiro pela devolução de uma aplicação no valor de
R$400.000,00. Esta situação foi revertida em março e abril, principalmente devido os
aumentos das vendas. O faturamento de abril foi menor do que o esperado, pois a
leve queda da demanda prevista para abril foi maior, devido aos problemas gerados
pela greve, além das despesas não previstas com ociosidade. O caixa final de abriu
foi 1,4 vezes maior que o caixa inicial de janeiro, o que demonstra no geral uma
melhoria do fluxo de caixa ao longo deste período. Esta análise pode ser
acompanhada pelo gráfico abaixo.

Análise financeira - 1º Quadrimestre
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Gráfico 8 Análise financeira do primeiro quadrimestre.

O lucro bruto cresceu a cada mês, principalmente pelo aumento da MCU de
cada produto gerado pelos aumentos dos preços. O crescimento total foi de 104%.
Porém, nos dois primeiros meses, com as despesas maiores que as receitas houve
prejuízo, que reduziu de um mês para o outro, não havendo despesa com imposto
de renda. Igualmente a situação do fluxo de caixa, esta situação foi revertida em
março, chegando ao maior lucro líquido do período, no valor de R$158.607,70, que
reduziu em mais de cinco vezes, devido aos problemas ocorridos neste mês. Esta
variação do lucro líquido pode ser visualizada no gráfico acima. O ativo e o
patrimônio líquido inicialmente reduziram e no fim do primeiro quadrimestre
cresceram 3,3% sobre o valor inicial e o imobilizado foi mantido.
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3.1.8 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

A concorrência foi analisa em relação aos preços, parcelas e estatísticas de
mercado. Com os dados de preços e parcelas do mercado e a nossa demanda real,
foi montada uma planilha, conforme exemplo abaixo, pela qual conseguimos
identificar a demanda e o faturamento de cada empresa, o que ajudou bastante a
nos posicionar no mercado.

JANEIRO

FEVEREIRO

Grupo Parcela Preço Demanda Faturam

1
2
3
4
5
7
6

Parcela Preço Demanda Faturam

14,80

320

1532 490295,25 15,12

320

1517 485546,06

14,98

310

1551 480750,23 12,86

350

1291 451687,09

13,47

340

1394 474124,62 13,84

345

1389 479163,64

14,85

320

1537 491951,65

15,3

320

1535 491326,38

13,57

339

1405 476239,64 14,64

335

1469 492169,34

14,43

320

1494 478037,87 14,06

320

1411 451506,46

13,90

340

1439 489260,00 14,18

350

1423 498050,00

Tabela 1 Exemplo da planilha de análise da concorrência, com escala de cor, no qual o verde é o maior número
e o vermelho o menor.

Os gráficos a seguir demonstram nossa colocação no mercado em relação ao
preço de cada produto, nos quais as linhas verdes representam o maior preço e as
linhas vermelhas o menor preço do mercado. O nosso preço de celular foi o maior
do início a março, caindo para segundo em abril. Já do smartphone se manteve
acima dos concorrentes durante todo o primeiro quadrimestre. Com o tablet ocorreu
o mesmo, exceto o mês de fevereiro em que ficamos com o segundo maior preço. A
variação do preço de celular no mercado aumentou a cada mês e teve a média de
R$65,00. Já do smartphone foi de R$216,00 e do tablet de R$345,00.

Preço de mercado Celular - 1º
Quadrimestre
600,00
400,00
200,00
Dezembro Janeiro

Fevereiro

Março

Preço Celular
Preço Máximo Celular
Preço Mínimo Celular
Gráfico 9 Preços do mercado de celular

Abril
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Preço de mercado smartphone - 1º
Quadrimestre
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Gráfico 10: Preços do mercado de smartphone

Preço de mercado tablet - 1º
Quadrimestrel
2.000,00
1.000,00
-

Preço Tablet
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Preço Mínimo Tablet
Gráfico 11: Preços do mercado de tablet

Os gráficos a seguir são semelhantes aos de preço, porém agora
relacionando as parcelas de cada produto no mercado, nos quais as linhas verdes
representam a maior parcela e as linhas vermelhas a menor parcela do mercado. No
primeiro quadrimestre apresentamos parcelas crescentes de mercado de celulares.
Ela iniciou baixa em janeiro e ficou próxima a média em fevereiro. Em março as
parcelas tiveram maior variação, que aumentou em abril e nós apresentamos
parcelas acima da média. Já no mercado de smartphone a parcela cresceu até
março, apesar de estar próxima a menor parcela até o mês fevereiro e a partir de
março apresentamos parcelas acima da média, porém esta caiu levemente em abril.
A parcela do mercado de tablet cresceu em fevereiro, diminuiu em março e voltou a
crescer consideravelmente em abril. Nos meses de janeiro e março foi mais próxima
do valor da menor parcela e nos demais meses mais próxima do valor da maior
parcela.
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Gráfico 12 Parcelas do mercado de celular
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Gráfico 13: Parcelas do mercado de smartphone
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Gráfico 14 Parcelas do mercado de tablet

Em relação aos investimentos em promoção e propaganda mantivemos os
maiores investimentos do mercado em todos os meses para o celular. Para os
demais produtos mantivemos o maior investimento do mercado em pelo menos um
deles, a cada mês, conforme pode ser verificado no gráfico abaixo.
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Gráfico 15 Análise dos investimentos em propaganda em relação ao mercado no primeiro quadrimestre

Já em relação aos investimentos em inovação tecnológica, apesar do objetivo
de apresentar os maiores investimentos do mercado, ficamos abaixo em todos os
meses. Porém a diferença diminuiu ao longo deste quadrimestre. Percebemos uma
falha que gerou estes investimentos aquém do mercado. Ocorreu que a cada mês
foi equiparado o nosso investimento ao maior investimento do mercado do mês
anterior, sem prever que os concorrentes também aumentariam seus investimentos.
Com isto, nossos investimentos foram definidos com olhar para o passado e não
para o futuro. Em relação ao design conseguimos o objetivo de apresentar o maior
investimento do mercado todos os meses (Gráfico 16).
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Gráfico 16 Análise dos investimentos em tecnologia e design em relação ao mercado no primeiro quadrimestre

3.1.9 EXAME CRÍTICO DA ATUAÇÃO

A receita de vendas foi a maior do mercado de fevereiro a abril e o lucro
acumulado que iniciou zerado chegou à R$176.716,22. O retorno sobre o patrimônio
líquido variou de 0,14 em fevereiro a 0,86. Com este cenário o preço da ação inicial
de R$19,52 cresceu quase todos os meses, totalizando em abril R$20,88, apenas
dez centavos a menos que março. Lucro acumulado, retorno sobre o patrimônio
líquido e preço da ação, foram os maiores do mercado em março e abril (Gráfico 17).
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Análise da atuação Geral (Peso, Número de ordem e
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Gráfico 17 Análise da atuação da empresa Intelity no primeiro quadrimestre

3.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS DO SEGUNDO QUADRIMESTRE

3.2.1 OBJETIVOS

A diretoria da empresa Intelity Comunicação manteve seus objetivos de
atender as necessidades do mercado, trabalhar com produtos de alta qualidade e
diferenciados da concorrência e valorizar cada vez mais seus colaboradores. Visa,
através disto, obter um crescimento consistente, sempre com melhores resultados,
posicionamento de mercado e lucro aos acionistas. Tem como objetivo consequente
conquistar o sucesso pessoal de todos os seus integrantes, da empresa em si e de
sua região.

3.2.2 ESTRATÉGIAS

Pela avaliação do primeiro quadrimestre foi verificado que as estratégicas e
práticas da diretoria são condizentes com seus objetivos, apesar de algumas falhas
percebidas. Visto isto, a diretoria mantém suas estratégias, mas com pequenos
ajustes, para se tornar mais eficiente. Dentre eles, um maior controle dos dados e
consequentemente das decisões tomadas, maiores investimentos nas áreas que se
encontram inferiores à concorrência e maior valorização de seus colaboradores.

3.2.3 COMERCIAL

A margem de erro entre a demanda prevista e real de abril aumentou ao
longo do segundo quadrimestre, chegando a maior divergência em junho, devido à
retração da demanda, em função do reajuste desproporcional do preço sobre o
aumento de custo da matéria prima. Em julho já foi esperado um retorno gradual da
demanda, ou seja, uma demanda menor que a original. Ocorreu que a demanda real
foi ainda menor que a previsão ajustada. Visto isso, a fim de voltar a atingir a
demanda prevista e evitar novos problemas, a previsão original de agosto foi ainda
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mais reduzida, ação esta que obteve êxito. Além disto, outro fator influente foi que
em julho houve novo aumento de preço de 2 a 3%, para os três produtos, porém
sem aumento em inovação e design, o que pode ter desagradado os clientes. Ficou
claro em julho, que não realizamos a precificação dos produtos da maneira mais
correta. O preço sempre foi um dos últimos critérios a ser definido, sem o correto
cálculo de margem, com a intenção de balancear as contas. O certo seria primeiro
calcular o preço, conforme os custos e a margem desejada e somente depois, com a
estimativa de vendas e consequente receita, definir a margem de estoque e distribuir
os recursos para investimentos.
Com as percepções acima e sem segurança de caixa para investir mais
nestas áreas o preço do celular foi mantido de julho para agosto. Ao longo do
segundo quadrimestre, o preço subiu 28,5% e o investimento em promoção e
propaganda subiu 85,7% (Gráfico 18).
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Gráfico 18 Análise comercial do celular no segundo quadrimestre.

O preço do smartphone subiu 29,6% e o investimento em promoção e
propaganda subiu 126%, durante o segundo quadrimestre. O gráfico abaixo
demonstra que ao contrário do celular, o preço do smartphone não aumentou de
maneira proporcional aos investimentos realizados, o que também pode ter
prejudicado as vendas. Sem segurança de caixa para investir mais em tecnologia e
design e percebendo que o preço de julho estava um pouco fora da margem do
mercado, o preço foi reduzido em 3%, voltando ao preço de junho. Acreditamos que
esta correção pode ter influenciado positivamente nas vendas.
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Análise comercial do Smartphone - 2º quadrimestre
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Gráfico 19 Análise comercial do smartphone no segundo quadrimestre.

O preço do tablet teve novamente a maior porcentagem de aumento de preço
entre os produtos, ao longo do segundo quadrimestre, no valor de 35%. Da mesma
maneira, o investimento em promoção e propaganda subiu 146% até agosto. O
gráfico abaixo demonstra que, igualmente ao smartphone, o aumento do preço foi
desproporcional ao aumento dos investimentos, que foram baixos neste
quadrimestre. O tablet continuou a apresentar vendas reais acima da estimativa em
todos os meses, com destaque para maio e agosto em que houve os maiores
aumentos, respectivamente de 13 e 70% em relação ao mês anterior.

Análise comercial do Tablet - 2º quadrimestre
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Gráfico 20 Análise comercial do tablet no segundo quadrimestre.

3.2.4 RECURSOS HUMANOS

Durante o segundo quadrimestre, houve somente um aumento de salário de
abril para maio, com o intuito de atender a determinação de ajuste do Tribunal do

37

Trabalho no valor de R$1.050,00, equivalente a 10,5% sobre o salário mais recente
e 31,2% sobre o inicial. O benefício de R$150,00 foi mantido até agosto e a
participação nos lucros subiu de 7 para 10% em junho, a fim de continuar o processo
de valorização dos colaboradores. Em maio, foram realizadas mais duas
contratações, totalizando 305 colaboradores e aumentando novamente a
capacidade de mão de obra agora para 48.800, equivalente a 1,6% sobre a
capacidade inicial. Apesar do desejo de realizar maiores aumentos e novas
contratações, os mesmos não puderam ser realizados, devido o problema financeiro
que tivemos neste quadrimestre.
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Gráfico 21 Análise de recursos humanos no segundo quadrimestre.

3.2.5 PRODUÇÃO

Devido termos zerado os estoques em abril, em maio a produção excedeu a
capacidade de mão de obra e fabril, utilizando horas extras e alugando máquinas. O
mesmo foi realizado em junho, considerando a possibilidade de racionamento de
energia e com a intenção de formar estoque para suprir o aumento da demanda em
julho e agosto. No mês de junho ocorreu o aumento nos custo dos insumos em
15,4% para célula, 24,9% para smartphone e 89,4% para tablet, produto mais
afetado. O custo médio padrão do celular teve aumento de 12,6%, do smartphone
de 18,9% e do tablet de 47,1%, ao longo deste segundo quadrimestre,
principalmente devido ao aumento de custo dos insumos. O racionamento ocorreu
em julho, reduzindo 15% e em agosto reduzindo 10% da capacidade fabril. Com a
retração e queda da demanda em junho, foi optado em julho utilizar exatamente a
capacidade de mão de obra, produzindo em maior quantidade os produtos que
consomem mais homens/hora, para evitar gastos com hora extra, mesmo sendo
necessário terceirizar algumas máquinas. Já no último mês do quadrimestre, com o
intuito de zerar os estoques, foi produzido somente o necessário, evitando os gastos
adicionais à produção. A pesar de termos terceirizado máquinas em três meses, foi
optado por manter a capacidade fabril, pois consideramos o gasto com a ampliação
muito alto, comparado à terceirização. Esta análise pode ser observada nos gráficos
21 e 22.
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Análise de Produção - 2º Quadrimestre
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Gráfico 22 Análise de produção no segundo quadrimestre.

Análise de gastos relacionados à Produção - 2º Quadrimestre
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Gráfico 23 Análise dos gastos relacionados à produção no segundo quadrimestre.

3.2.6 PROJETO

Ao longo do segundo quadrimestre, o investimento em inovação tecnológica
de celular foi dobrado, ou seja, teve aumento de 100%, totalizando em agosto
R$20.000,00, de smartphone aumentou 80% e de tablet 50%, chegando
respectivamente a 45 e 60 mil reais. Estes investimentos foram menores em
comparação ao primeiro quadrimestre. O investimento em design que teve aumento
de 40% na primeira fase foi aumentado na segunda somente 14,3%, totalizando em
agosto R$80.000,00. Todos estes aumentos foram realizados até junho. De junho a
agosto houve uma estagnação dos mesmos, devido à insegurança do mercado.
Porém foi concluído que a falta de novos aumentos foi prejudicial para o cenário da
empresa no mercado. Estes dados podem ser visualizados no gráfico abaixo.
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Gráfico 24 Análise dos investimentos em tecnologia e design no segundo quadrimestre.

3.2.7 FINANCEIRO

No início do segundo quadrimestre foi mantida a estratégia de utilizar
somente os recursos disponíveis, evitando a realização de empréstimos e a
aplicação realizada em abril foi renovada até junho. Com a queda da demanda em
maio e principalmente a retração inesperada da demanda em junho, a despesa total
voltou a ser maior que a receita, o que prejudicou muito a “saúde financeira” da
empresa. Em junho foi necessário, pela primeira vez utilizar o crédito rotativo, que
aumentou devido à aplicação realizada, totalizando pouco mais de trezentos mil
reais. Com isto, em julho foi decidido realizar um empréstimo de duzentos mil reais,
o primeiro da empresa, e não houve reaplicação de dinheiro. Este empréstimo,
porém foi muito baixo, não sendo suficiente nem para o pagamento do crédito
rotativo no mês seguinte, tamanha a queda na demanda, o que gerou novo gasto
com crédito rotativo, agora noventa mil reais a menos. O acúmulo de taxas de
empréstimo e crédito elevaram as despesas financeiras. Para agosto, percebida a
falha no mês anterior, foi realizado novo empréstimo, agora suficiente para pagar o
empréstimo e o crédito rotativo do mês passado, pagar os altos aumentos em
promoção e sobrar uma margem de segurança. Com a volta da demanda em agosto
a receita ultrapassou a despesa e o caixa final resultou em um montante suficiente
para pagar o empréstimo realizado. Desta vez a despesa financeira foi somente de
empréstimo, que possui juro menor. A taxa de juros para empréstimo que foi de
3,45% até junho subiu para 3,58 m julho e 3,62 em agosto, conforme o grau de
endividamento em relação ao patrimônio líquido. Esta análise pode ser
acompanhada pelo gráfico abaixo.
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Análise financeira - 2º Quadrimestre
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Gráfico 25 Análise financeira do segundo quadrimestre.

O lucro bruto diminuiu em junho e voltou a crescer chegando à casa de um
milhão de reais em agosto, pelo aumento da MCU de cada produto e principalmente
pela grande demanda de tablet em agosto. O crescimento total foi de 53,7% em
relação a maio. Da mesma maneira o lucro líquido que iniciou positivo em maio,
diminuiu e ficou negativo em junho, voltando a ficar positivo, mas baixo em julho, e
alto em agosto, sendo este o melhor resultado dos dois quadrimestres. Esta
variação do lucro líquido pode ser visualizada no gráfico acima. O ativo e o
patrimônio líquido cresceram a cada mês, embora o prejuízo em junho, devido o
lucro acumulado e a formação de estoques mais valiosos. O ativo cresceu neste
quadrimestre 13,8% e em todo o período 19%. O patrimônio líquido cresceu 1%
neste quadrimestre e 5,5% sobre o valor inicial. Ao contrário do primeiro
quadrimestre, neste houve diferença entre ativo e patrimônio liquido devido a
obtenção de recursos com terceiros através dos empréstimos e créditos rotativos. O
valor inicial do imobilizado foi mantido através de reinvestimentos mensais.

3.2.8 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA

Neste quadrimestre a concorrência continuou sendo analisada através das mesmas
informações e ferramentas. Conforme o primeiro quadrimestre, os gráficos a seguir
demonstram nossa colocação no mercado em relação ao preço de cada produto,
porém agora em relação ao segundo quadrimestre. O nosso preço de celular, que
era o segundo maior do mercado em abril continuou nesta colocação até julho,
voltando a ser o maior em agosto. Já do smartphone que foi o maior durante os
quatro primeiros meses, manteve-se o maior em maio, caiu para terceiro em junho,
subiu para segundo em julho e voltou a ser o maior em agosto. O tablet também foi
o maior, em todos os meses exceto junho que foi o terceiro maior preço. A variação
do preço de celular no mercado aumentou a cada mês e teve a média de R$127,00.
Já do smartphone foi de R$392,48 e do tablet de R$513,25, todas maiores que o
período anterior, o que mostra que o mercado oscilou mais no segundo
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quadrimestre. Outra característica visível é que em julho, após a retração da
demanda, a maioria das empresas diminuiu os preços, principalmente do
smartphone e tablet.
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Gráfico 26 Preços do mercado de celular
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Gráfico 27 Preços do mercado de smartphone
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Gráfico 28 Preços do mercado de tablet
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Os gráficos a seguir são semelhantes aos de parcelas de mercado do
primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre o valor das parcelas de mercado
de celular apresentou maior variação, com destaque para junho, mês em que houve
aumento dos insumos. Inicialmente apresentamos parcelas próximas ao valor maior,
porém a partir de junho perdemos cada vez mais tamanho de parcela, chegando a
menor em agosto. No mercado de smartphone houve uma variação menor, porém
também com grande destaque para o mês de junho. Apresentamos parcelas
próximas das menores em todos os meses, exceto em junho, que ficamos na média.
A margem entre as parcelas de mercado de tablet variaram bastante, também com
destaque em junho. Neste produto obtivemos parcela alta em maio, média em junho
e agosto e baixa em julho.
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Gráfico 29 Parcelas do mercado de celular
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Parcela de mercado Tablet - 2º
Quadrimestre
40,00
20,00
Abril

Maio Junho Julho Agosto
Parcela de mercado Tablet
Parcela de mercado Máximo Tablet
Parcela de mercado Mínimo Tablet

Gráfico 31 Parcelas do mercado de tablet

Em relação aos investimentos em promoção e propaganda mantivemos os
maiores investimentos do mercado de todos os produtos e em todos os meses,
conforme pode ser verificado no gráfico abaixo.
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Gráfico 32 Análise dos investimentos em propaganda em relação ao mercado no segundo quadrimestre

Já em relação aos investimentos em inovação tecnológica, apesar termos
aumentado o valor dos investimentos até junho não conquistamos o objetivo de
apresentar os maiores investimentos do mercado. A estagnação dos investimentos
de junho a agosto foi crucial neste quesito. Somente fomos líderes em investimento
tecnológico de smartphone uma vez, em maio. A diferença variou conforme o
produto e o mês, diminuindo em julho e aumentando em agosto para todos os
produtos. Em relação ao design continuamos a apresentar o maior investimento do
mercado em todos os meses (Gráfico 31).

44
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Gráfico 33 Análise dos investimentos em tecnologia e design em relação ao mercado no segundo quadrimestre

3.2.9 EXAME CRÍTICO DA ATUAÇÃO

Em maio ainda apresentamos a maior pontuação para todos os quesitos.
Porém a partir de junho a receita de vendas começou a cair, de modo drástico em
julho, o que, pelo alto peso dado a ela junto a outros fatores, nos fez perder quatro
colocações. Já o lucro acumulado mante-se até julho, caindo somente em agosto. O
retorno sobre o patrimônio líquido variou de 0,16 em julho a 0,95 em agosto,
mantendo-se próximo dos maiores resultados. Com este cenário o preço da ação de
R$20,88 em abril aumento em maio, diminui em junho, se manteve em julho e
aumentou novamente em agosto, totalizando R$21,64. A queda no rendimento nos
fez perder a primeira colocação em julho, caindo para a quarta e mesmo com a
melhora em agosto, caímos mais uma posição, terminando em quinto, devido à
melhor atuação dos concorrentes (Gráfico 17).
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Gráfico 34 Análise da atuação da empresa Intelity no segundo quadrimestre

3.3 RESULTADOS EM FUNÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Como definição do planejamento estratégico, optou-se por colocar um maior
peso na Receita de vendas, pois este fator é quem que alavanca os bons resultados
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financeiros da empresa. Foi colocado o segundo maior peso ao lucro acumulado,
por esse requisito ser diretamente proporcional a receita de vendas, uma vez que
haja o planejamento de lucro. Como terceiro fator utilizou-se o preço da ação e por
fim o retorno do patrimônio líquido.
Como meta da empresa, decidimos optar por uma diferenciação de mercado
onde os nossos produtos se destacassem dos demais, oferecendo um maior valor
agregado ao cliente.
Pudemos perceber que a definição do planejamento estratégico foi bastante
assertiva em relação aos requisitos e resultados, porém a meta da empresa não foi
totalmente atingida, uma vez que em vez de definirmos os nossos parâmetros de
investimento em busca da excelência, acabamos avaliando os investimentos
realizados pelo mercado no mês anterior e consequentemente acabamos aquém da
concorrência.
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4. ANÁLISE DO PLANO DE NEGÓCIOS

4.1 EMPRESA

A Intelity Comunicação fabrica e comercializa produtos do setor de
tecnologias de comunicação. Sua diretoria tem por objetivo apresentar produtos
diferenciados, de alta qualidade, tecnologia e design inovador, que atendam as
necessidades do mercado, gerando uma crescente percepção de valor agregado
pelos clientes e com valor a marca. Além disto, valoriza continuamente o trabalho de
seus colaboradores mantendo um ambiente agradável de trabalho. Em
consequência, a empresa pretende obter resultados, posicionamento de mercado e
lucro aos acionistas cada vez maiores.
Missão: oferecer produtos de altíssima qualidade e com tecnologias inovadoras,
que enriqueçam a vida de nossos clientes e contribuam para o desenvolvimento
sustentável da sociedade.
Visão: ser empresa de referência, reconhecida como a melhor opção por clientes,
colaboradores, comunidade, fornecedores e investidores no mercado em que atua,
pela qualidade dos produtos, serviços e relacionamento.
Valores: ética, transparência, integridade, segurança, comprometimento, inovação,
qualidade, excelência, superação, satisfação dos clientes, valorização humana,
sustentabilidade e responsabilidade social, ambiental e econômica.

4.2 CENÁRIO ATUAL

A sociedade vem passando por inúmeras mudanças em todas as áreas.
Durante muitos anos, os celulares apresentavam somente a função de, através de
uma ligação telefônica, conectar uma pessoa a outra, sem que elas estivessem
providas de um posicionamento fixo. À medida que estes dispositivos foram
evoluindo, outras atribuições passaram a ser desempenhadas por eles como
agenda, entretenimento, etc. Os impactos produzidos pela sofisticação dos meios de
comunicação têm provocado modificações no estilo de vida, atitudes, costumes e
tendências das populações, principalmente no Brasil. Estas mudanças ocorrem pela
acelerada disponibilização de novas tecnologias, que apontam para uma era de
crescente globalização. Isso acontece dado ao caráter do processo de geração,
transmissão e difusão das tecnologias. A globalização tem aumentado na mesma
velocidade em que os meios de comunicação vêm se aperfeiçoando e expandindo
suas fronteiras, ou seja, as novas tecnologias da informação estão integrando o
mundo em redes globais de comunicação. A informação chega de modo cada vez
mais rápido e com mais voracidade e quem não estiver preparado para aproveitar o
momento certo poderá ficar atrás da concorrência (COSTA, 2007).
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4.3 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

4.3.1 DESCRIÇÃO DA IDEIA

Analisando o desempenho dos últimos períodos, o cenário atual e as
tendências para os próximos anos a Intelity realizou um novo projeto de
desenvolvimento e lançamento de um novo produto. O produto foi idealizado em
parceria com a empresa Corning, a qual trouxe um aporte de capital oriundo da
compra de uma parcela da empresa Intelity.

4.3.2 JUSTIFICATIVA
A tendência verificada pela nossa empresa é de que os usuários se tornem
cada vez mais ligados e dependentes aos aparelhos de comunicação, buscando
muito mais do que os serviços já oferecidos, como a possibilidade de utilizá-los de
maneira remota e conectados a várias interfaces. A crescente e incessante busca
por novidades pela sociedade foi o principal motivo para a Intelity desenvolver este
novo produto, que passa a integrar seu portfólio composto por celular, smartphone e
tablet.

4.3.3 OBJETIVO

Este projeto tem o objetivo de consolidar ainda mais a estratégia de destacar
a empresa entre a concorrência e conquistar liderança competitiva, principalmente
em tecnologia inovadora, atendendo a busca contínua dos clientes por qualidade,
melhorias e novidades.

4.3.4 PARCERIA

Para este projeto a empresa escolheu realizar uma parceria com a empresa
Corning, líder em inovação de ciência dos materiais. A Corning utiliza sua
experiência inigualável em vidros especiais, por mais de 160 anos, para desenvolver
produtos que criam novas indústrias e transformam a vida das pessoas (CORNING,
2015). Sua história começou com vidros resistentes ao calor (pirex) e hoje se
destaca como uma empresa que realiza o fornecimento de mais da metade das telas
de LCD do mundo (FAST COMPANY, 2008). Outro motivo para a escolha foi pelo
fato desta empresa possuir valores semelhantes a Intelity, como qualidade,
integridade, inovação e pessoas (CORNING, 2015).
A parceria com a Corning se dará através da venda de 24% da empresa, pelo
valor de oito milhões de reais. A Corning espera recuperar 49% de seu investimento
através dos dividendos dos próximos dois anos e quatro meses. Este aporte de
capital será dividido em quatro áreas: produção, recursos humanos, marketing e
financeiro. À gestão de produção serão destinados três milhões de reais, dos quais
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dois serão utilizados para a implantação de nova tecnologia, para a produção do
novo produto e um milhão será utilizado no aperfeiçoamento geral da fábrica. Dois
milhões serão disponibilizados para melhorias da gestão de recursos humanos; dois
milhões para a área de marketing formar uma rede de lojas físicas destinadas à
comercialização dos produtos da marca e aumento de mercado; e o saldo de um
milhão a ser disponibilizado em caixa.

4.3.5 TECNOLOGIA

A nova tecnologia será complementar a fábrica existente e possibilitará não só
a produção do Smartglass, mas também o aumento da capacidade das máquinas
atuais, através da diminuição do tempo de uso pelos demais produtos fabricados,
aumentando assim a produtividade da empresa. Em uma análise realizada pela
equipe de engenharia, é prevista uma melhoria de eficiência de cerca de 20%.

4.3.6 DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O novo produto foi denominado “Smartglass”, ou seja, vidro inteligente, pois
se trata de um smartphone fabricado com um vidro especial. Ele se diferencia dos
demais produtos do mercado por ser um smartphone transparente, extremamente
leve e fino e com tecnologia exclusiva. Mede 14 x 7 x 0,7cm e pesa apenas 130
gramas. Apresenta a versão mais recente do sistema operacional Android; tela de 5
polegadas; resolução de 2560 x 1440 pixels; velocidade de navegação 4G; memória
RAM de 4 gigabytes; processador Octa core; câmera principal de 16 gigabytes e
câmera frontal de 8 gigabytes; conectividade wireless e Bluetooth; leitor digital;
memória de armazenamento de 128 gigabytes e bateria de íon de lítio de 2600mAh.
Além de apresentar as funções já conhecidas e utilizadas pelos usuários de
smartphones, ele poderá projetar seu teclado em uma superfície e interagir com
outros tipos de superfícies de mesmo material e tecnologia, como outros gadgets,
televisões LCD e 3D, mesas, paredes, superfícies de eletrônicos, carros, painéis e
displays, projetando o seu conteúdo em áreas maiores. Deste modo trabalharemos
em breve e paralelamente em um novo projeto para as demais superfícies de vidro
especiais de projeção do Smartglass. Outra novidade é a tradução simultânea offline de textos, áudios, voz e imagens em 20 diferentes línguas, dentre estas as 10
mais faladas no mundo e a Língua Brasileira de Sinais, através de um intérprete
virtual que traduz texto e áudio em animação. Esta ferramenta facilitará a
comunicação de milhares de pessoas em viagens, negócios e principalmente de
deficientes auditivos, fornecendo maior acessibilidade a estas pessoas, já que 70%
dos surdos tem dificuldade de ler e escrever a língua escrita de seu país
(HANDTALK, 2015).
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Figura 2: Protótipo do Smartglass.

Figura 3: Demonstração da projeção de teclado e da interação com outras superfícies.

Figura 4: Demonstração do tradutor automático.
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4.3.7 COMERCIAL

Por se tratar de uma tecnologia inovadora no mercado com estilo
diferenciado, o Smartglass será direcionado principalmente a pessoas de médio a
alto poder aquisitivo, com idade entre 16 e 49 anos e que residam em qualquer
região do Brasil. Aliado a estratégia principal da Intelity Comunicação, a diretoria
executiva decidiu lançar o Smartglass ao preço inicial de R$ 3.200,00. A formação
do preço foi determinada devido aos seus custos fixos e varáveis levando em
consideração o público alvo.
Já os pontos de venda do Smartglass serão os mesmos dos demais produtos,
ou seja, lojas especializadas como Fast Shop, FNAC e lojas varejistas, como Casas
Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, entre outras, bem como pelo e-commerce dos
sites destas lojas. A grande novidade será a distribuição em quiosques exclusivos da
Intelity Comunicação em Shoppings estratégicos, como Pátio Batel em Curitiba e JK
Iguatemi em São Paulo, entre outros.

4.4 ANÁLISE SWOT

Para o planejamento estratégico da empresa para os próximos dois anos, foi
realizada uma análise SWOT da condição atual da mesma e de seu novo projeto, a
fim de diagnosticá-los estrategicamente. Com esta análise foi possível identificar
elementos chave para a gestão e consequentemente estabelecer prioridades de
atuação, identificar e fortalecer os pontos fortes, identificar e corrigir ou melhorar os
pontos fracos, identificar e trabalhar com possíveis oportunidades e ameaças.

4.4.1 FORÇAS

Liderança de mercado: a Intelity Comunicação terminou o segundo quadrimestre
sendo líder entre as 7 empresas concorrentes deste mercado.
Foco em diferenciação: maior fidelidade dos clientes a nossa marca. Eles
compram pelo valor agregado e não somente pelo preço do produto.
Investimento em Inovação, Design e Propaganda: novamente com boa saúde
financeira, podemos fazer altos investimentos em inovação, design e propaganda, o
que resultará em mais vendas e satisfação dos nossos clientes.
Funcionários satisfeitos: a diretoria de recursos humanos da Intelity Comunicação
criou um projeto de aumento crescente de remuneração dos salários e benefícios
dos nossos colaboradores, além do ambiente de trabalho, que foi considerado
excelente de acordo com 87% dos funcionários, gerando maior motivação no
trabalho, e consequentemente, produtos de maior qualidade a serem oferecidos aos
nossos clientes.
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Pioneirismo na tecnologia de vidro no Brasil: a Intelity Comunicação será a
primeira empresa do segmento a lançar um produto com esta tecnologia no mercado
brasileiro. Isso nos trará vantagem em relação aos nossos concorrentes, tendo em
vista que alguns deles são seguidores rápidos.
Parceria com a Corning: a Corning dividirá seu know how de vidros especiais além
do aporte de oito milhões pela compra de 24% da Intelity, o qual possibilitará novos
investimentos em diversas áreas.
Responsabilidade social: o desenvolvimento de um produto que atenda a
demanda de portadores de deficiência e a criação de programas voltados a
responsabilidade social geram maior credibilidade e fortalecimento da marca Intelity
Comunicação.
Marca: o fato de a Intelity Comunicação deter a liderança de mercado faz com que a
marca seja reconhecida e tenha maior receptividade no lançamento de produtos.
Sinergia da diretoria executiva: o perfil de cada diretor é distinto, porém todos são
flexíveis nas tomadas de decisões, buscando sempre o melhor para a empresa.
Lojas próprias e quiosques: a implementação de lojas próprias e quiosques em
pontos estratégicos trará aumento de 20% nas vendas segundo projeções feitas
pela diretoria executiva da Intelity Comunicação.
Capacidade de recuperação frente à adversidade: a diretoria desta empresa
mostrou que é capaz de administrar problemas previsíveis ou inesperados, como
aumentos de insumos, greves, racionamento de energia e problemas de caixa, se
recuperando de maneira satisfatória.

4.4.2 FRAQUEZAS

Market Share: mesmo a Intelity Comunicação sendo líder de mercado em
faturamento e lucratividade, a participação de mercado em volume é menor que
alguns concorrentes.
Falhas de controle: podem causar problemas e prejudicar a saúde financeira da
empresa.
Estimativa de vendas: devido a alguns erros no planejamento entre previsão de
demanda e vendas, a Intelity Comunicação teve gastos desnecessários com
estoque de produtos.
Altos custos operacionais: a estratégia principal da empresa de foco em
diferenciação acarreta altos investimentos em tecnologia, inovação, design e
propaganda que elevam os custos dos produtos.
Aproximação da concorrência: mesmo sendo líder de mercado, problemas
ocorridos no decorrer do primeiro ano de trabalho desta diretoria fizeram a
concorrência se aproximar de nosso desempenho e posição.
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4.4.3 OPORTUNIDADES

Comprador volúvel: segundo pesquisas de mercado, 68% dos clientes da Intelity
Comunicação são fiéis a marca, isto nos dá margem para investir em estratégias
para conquistar os clientes volúveis.
Aumento na demanda: de acordo com pesquisas de mercado, o segmento de
smartphones irá crescer 84% no Brasil em 2015.
Sazonalidade: o fato de o mercado ter períodos regulares de queda e crescimento,
nos dá oportunidade de traçar as estratégias de vendas de forma mais assertiva.
Mudança de hábitos dos consumidores: as pessoas estão mudando a forma
como se comunicam com os outros, exigindo cada vez mais produtos que se
adequam as estas novas formas de comunicação.
Público receptivo a novas tecnologias: as gerações X e Y (nascidos depois da
década de 1980) são extremamente receptivas as novidades tecnológicas,
reforçando a estratégia empresarial da Intelity Comunicação.
Tecnologia de integração: o objetivo da Intelity Comunicação é de lançar em breve
uma linha de produtos que irão interagir com o Smartglass.
Desenvolvimentos dos colaboradores e da sociedade: os novos programas do
setor de recursos humanos desenvolverão melhor tanto os colaboradores da
empresa quanto a sociedade em torno desta.

4.4.4 AMEAÇAS

Concorrência: por ser líder de mercado a Intelity Comunicação é vista como um
alvo a ser batido pelos concorrentes, o que é facilitado pelo fato de conhecerem as
estratégias empresariais da empresa.
Surgimento de novas tecnologias: devido aos grandes investimentos em pesquisa
e desenvolvimento por parte de todo o mercado, é possível que surja uma nova
tecnologia, mais econômica e inteligente, em pouco tempo no mercado.
Produtos substitutos: produtos semelhantes desenvolvidos pela concorrência
podem afetar a demanda da empresa.
Comprador volúvel: o fato de o comprador fazer pesquisas de preço antes de
comprar os produtos pode fazer com que ele opte por outra marca.
Risco cambial: muitos componentes da tecnologia da comunicação são importados
e o risco cambial pode afetar muito o custo dos mesmos.
Inflação: períodos de crise e inflação alta podem restringir o consumo por parte dos
clientes, bem como aumentar os custos e as despesas gerais da empresa.
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Indisponibilidade de matéria prima: o cenário atual de crise em diversos países
pode interferir na disponibilidade de matéria prima, tornando a escassa.
4.5 ESTRATÉGIAS

A partir da definição do projeto, de seus objetivos e através dos resultados
obtidos em todas as análises realizadas foram definidas algumas metas para cada
uma das diretorias envolvidas.

4.5.1 ESTRATÉGIAS DA DIREÇÃO DE PROJETO

A área de projetos irá estruturar principalmente a implementação do novo
produto Smartglass, dentro da empresa Intelity Comunicação, desde a sua
concepção até o seu lançamento no mercado, gerenciando as atividades neste
período. Como estratégias para esta atividade, esta área irá utilizar:
 Análise da viabilidade do projeto;
 Termo de abertura do projeto, utilizando a técnica 5W2H;
 Declaração de escopo preliminar;
 Cronograma;
 EAP - Estrutura Analítica do Projeto.

4.5.2 ESTRATÉGIAS DA DIREÇÃO DE MARKETING

Um dos primeiros passos para se estabelecer a estratégia de marketing de
qualquer organização consiste na análise de mercado em que a mesma se insere.
As ferramentas utilizadas para a obtenção dos dados inerentes a área de marketing
são:
 Análise de mercado, público-alvo e concorrência;
 Construção da matriz BCG;
 Análise dos 4 P´s (Produto, Preço, Praça e Promoção);
 Previsão de participação no mercado;
 Planejamento de vendas.

4.5.3 ESTRATÉGIAS DA DIREÇÃO DE PRODUÇÃO

Não basta produzir mais com o mesmo, é necessário inovar melhorando os
processos existentes e aumentando a qualidade percebida pelo cliente, para isso, as
estratégias de produção foram:
 Realizar implantação das novas máquinas para a possibilidade de se produzir
o Smartglass e melhorar a produtividade do processo gargalo;
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Realizar melhorias no modo de funcionamento e gerenciamento dos estoques
reduzindo o capital imobilizado implementando sistemas de tecnologia da
informação;
Adequar à forma de produção de um sistema empurrado para um sistema
puxado, visando a estratégia de redução de estoques;
Realizar reduções de perdas.

4.5.4 ESTRATÉGIA DA DIREÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

As pessoas são o grande diferencial competitivo capaz de manter e promover
o sucesso organizacional. O plano de desenvolvimento propõe um clima operacional
agradável ao colaborador, com benefícios e diferenciais.












Contratação: 195 novos colaboradores até Junho/Ano 3;
Inclusão social: 7% do total de vagas será destinada a pessoas com algum
tipo de deficiência, o que corresponde a 35 colaboradores;
Responsabilidade profissional: inclusão do modelo Empowerment;
Desenvolvimento: rotação de cargos, aprendizagem prática, atribuição de
comissões, estudos de caso e coaching;
Remuneração: reajuste salarial de 34% até Julho/Ano 3 totalizando o valor de
R$ 1400,00;
Aumento de benefícios de 67% até Janeiro/Ano3, totalizando o valor de R$
250,00;
Gestão de Benefícios:
o Creche local para filhos de colaboradoras, de até 5 anos de idade;
o Bolsa de estudos de graduação, pós-graduação e línguas;
o Plano de saúde, consultório médico e enfermaria local;
o Ginástica Laboral;
o Academia com reembolso de até 25% da mensalidade;
Diferenciais:
o Sala da soneca;
o
Folga no dia do aniversário;
o
Festa mensal para comemorar os aniversariantes do mês;
Responsabilidade social: projetos para a comunidade
o
Projeto Teccom, escola e indústria de aplicativos;
o
Aula de tecnologia a idosos;
o
Adotar uma instituição (crianças carentes);
o
Reciclagem de eletrônicos;
o
Apoio ao Rotary de Curitiba;
o
Incentivo ao voluntariado;

4.5.5 ESTRATÉGIAS DA DIREÇÃO FINANCEIRA

A gestão financeira realizará a projeção da saúde econômica da empresa nos
próximos 28 meses para administração geral das finanças e o estudo de viabilidade
econômica do projeto, conforme segue:
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Projeção das vendas e consequentemente do faturamento em conjunto com o
setor de marketing;
Projeção, em conjunto com todos os setores, de todos os custos da empresa;
Projeção dos fluxos de caixa, das demonstrações de resultados e dos
balanços mensais da empresa, possibilitando um melhor planejamento para
investimentos e aplicações;
Distribuição do aporte originado pela parceria com a Corning entre os setores;
Estudo de viabilidade econômica do projeto através das técnicas de Valor
Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback.

A análise de todos estes dados possibilitou estabelecer as estratégias abaixo:
 Utilizar somente capital próprio evitando despesas financeiras;
 Aprimorar o controle de custos e redução dos mesmos, principalmente em
relação a aluguel de máquinas e de despesas com ociosidade ou horas
extras através da implantação de um banco de horas;
 Planejamento dos investimentos;
 ·Redução de custos de estocagem através do alinhamento entre os setores
de marketing e de produção, mas sem prejuízo por perdas de vendas.
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5. PLANEJAMENTO FINANCEIRO

5.1 ANÁLISE FINANCEIRA E CONTABILIDADE

Decorrente dos grandes avanços na área de tecnologia de informação e na
globalização dos negócios, as atividades das empresas mudaram muito. Em
conjunto, a busca por oportunidades, os riscos e as recentes ocorrências
econômicas passaram a exigir uma avaliação contínua das empresas. Neste
sentido, a análise financeira é uma ferramenta que auxilia nesta avaliação. Trata-se
de um exame minucioso de todos os dados financeiros disponíveis sobre a empresa,
bem como das condições endógenas e exógenas que a afetam financeiramente.
Dados financeiros são compostos pelas demonstrações contábeis, programas de
investimentos, projeções de vendas, entre outros. Dentre as condições endógenas
podemos citar a estrutura organizacional, a capacidade gerencial e o nível
tecnológico da empresa e dentre as condições exógenas a concorrência e os fatores
de ordem política e econômica (SILVA, 2012).
A contabilidade é a linguagem dos negócios e tem como objetivo mensurar e
prover informações de aspectos quantitativos e qualitativos, referente à situação
patrimonial, econômica e financeira de uma empresa, constituindo um instrumento
de gestão e controle. É através dela que os administradores tomam as decisões,
traçam os objetivos, mensuram os resultados e avaliam os desempenhos. Segundo
o investidor norte-americano Warren Buffet1 (CARDOSO et al., 2013), “existem
muitas maneiras de descrever o que está acontecendo com uma empresa, mas seja
lá o que se diga, sempre se retorna à língua da contabilidade”.
As demonstrações contábeis, fornecidas pela contabilidade, funcionam como
canais de comunicação, pois fornecem os dados e as informações necessárias para
diagnosticar o desempenho e a saúde financeira de uma empresa. Estas são
fundamentais, pois somente percepções subjetivas baseadas apenas em intuição,
experiência ou adivinhação não são suficientes para orientar decisões que envolvam
expectativas de risco e de retorno. Já uma análise desenvolvida com base em dados
contábeis confiáveis reduz o grau de incerteza (SILVA, 2012).
Segundo Abreu (2014) o administrador financeiro tem o objetivo de maximizar
a riqueza de uma entidade e agregar valor para o investidor desta, através de
decisões corretas como saber onde e quanto investir, como financiar os
investimentos e como distribuir os resultados.

5.2 PARCERIA

Existem duas fontes primárias de recursos para uma empresa, os sócios que
são os acionistas da empresa, ou seja, detém a propriedade e fornecem capital
próprio a ela, e os credores que fornecem o capital de terceiros (ABREU, 2014).
Outra maneira é através dos lucros gerados pela operação. Existem dois caminhos

1

O TAO de Warren Buffet, de Mary Buffet e David Clark. Rio de Janeiro: Sextante, 2007.

57

principais para uma empresa obter recurso: vender participação ou tomar
empréstimo (SILVA, 2012).
No intuito de angariar recursos, para o projeto de lançamento de produto e
expansão de mercado, sem utilizar capital de terceiros através de empréstimos, os
sócios da Intelity optaram por vender 24% da empresa pelo valor de oito milhões de
reais à empresa Corning, que ainda dividiu seu know how em tecnologia em vidros
especiais. A Corning espera recuperar 49% do investimento em forma de dividendos
no período de dois anos e quatro meses e o montante total em três anos e meio,
devido ao crescente aumento das vendas, faturamento e consequentemente lucro
oriundo destas.

5.3 DISTRIBUIÇÃO DO APORTE DE CAPITAL E PLANEJAMENTO DOS
INVESTIMENTOS

Os investimentos realizados em ativos devem ser realizados em harmonia
com as estratégias formuladas pela direção. A decisão de investimento deve ser
realizada sob o ponto de vista de seus retornos e riscos esperados (SILVA, 2012).
A maioria do recurso oriundo da Corning foi aplicada em caráter permanente
em ativo imobilizado. O ativo de três milhões destinados ao setor de produção da
fábrica foi dividido, sendo dois milhões destinados à aquisição de máquinas para a
produção do novo produto e um milhão para melhorias e aperfeiçoamento da fábrica
em geral. Este investimento constitui a melhoria da capacidade produtiva e
operacional da empresa, devido à nova tecnologia aumentar a capacidade produtiva,
diminuir o tempo de uso das máquinas e consequentemente aumentar sua
eficiência. Dois milhões constituem a etapa de valorização humana através de
programas como plano salarial e de benefícios, bolsa de estudos, usina de ideias,
consultório médio e enfermaria, plano de saúde, ginástica laboral, serviços de
creche e academia, e principalmente os programas de responsabilidade social.
Outros dois milhões destinam-se ao setor de marketing para etapa de aumento de
mercado através da criação de rede de lojas da marca. Somente 12,5% foram
aplicados ao caixa sob a forma de ativo circulante.

5.4 SISTEMA DE CONTROLES

Toda decisão está diretamente ligada com o futuro e não é possível voltar no
tempo para mudar uma ação já realizada. Por outro lado, um problema só existe se
o que foi realizado se diferenciou do planejado. A interpretação da palavra controle é
a de fiscalização exercida sobre atividades, seja de produtos, pessoas ou processos,
de forma que estas não se desviem do que foi preestabelecido (SARDINHA et al.,
2008). Oliveira (2005) explica que controlar é comparar o resultado das ações,
com padrões previamente estabelecidos, com a finalidade de corrigi-las se
necessário.
Um sistema de controle tem a finalidade central de assegurar que os objetivos
organizacionais sejam alcançados. Para isto deve-se confrontar o que foi realizado
com o planejado. Pode-se classificar uma projeção como um padrão, que serve de
base ou modelo e pode-se expressar este padrão como uma forma de comunicar a
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eficiência operacional esperada. Os valores desta projeção informam o que a
administração espera alcançar (SARDINHA et al., 2008).
Devido à importância dos controles, esta diretoria resolveu aprimorar seu
sistema de controle de finanças tornando-o mais elaborado e integrado com os
demais setores através de acompanhamento em tempo real. Este novo sistema,
além de controlar todos os custos e receitas esperadas, possibilita a análise das
tendências do mercado e a análise de riscos frente às projeções realizadas,
possibilitando a reserva de uma margem de segurança para cobrir gastos
inesperados ou receitas aquém do esperado, fundamental em tempos de crise.

5.5 GESTÃO DE RISCOS

Riscos são inerentes a qualquer projeto e são os principais causadores de
mudanças e insucessos na execução dos mesmos. Os riscos devem ser projetados
no tempo para evitar situações adversas no futuro. Portanto é imprescindível
identificá-los e evitá-los ou mitigá-los através de planos de prevenção ou
contingência (SABBAG, 2013).
Para este projeto foram identificados os possíveis riscos ligados ao setor
financeiro. Dentre eles foram identificados os mais importantes quanto à
probabilidade e impacto. São eles, os riscos externos relacionados ao mercado,
como flutuações de demanda e oferta, competitividade, inflação, entre outros, e os
internos relacionados a erros de análise, projeções e controle.

5.6 PROJEÇÕES FINANCEIRAS E ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS

As projeções financeiras são ferramentas internas de gestão, que visam
retratar a expectativa sobre resultados e a situação financeira futura. Possibilitam o
acompanhamento dos resultados alcançados para confrontá-los com as metas
previamente estabelecidas. Também são úteis para acionistas e credores
conhecerem os resultados e a situação financeira esperada para o futuro (SILVA,
2012).
A análise de demonstrações contábeis tradicional detém-se exclusivamente
ao passado. O pensamento dominante é de que analisando-se o passado se poderá
inferir como será no futuro, através da suposição de que o comportamento da
empresa no futuro seja igual ao do passado. Apenas recentemente é que se
desenvolveram técnicas previsionais. Em virtude de estas técnicas incorporarem
novas variáveis, acredita-se que o seu uso supera em muito os resultados que se
obtém pela simples análise do passado, mesmo que apresente um grau de erro
maior, o que não lhe tira a qualidade de maior eficiência visto que a análise do
passado, mesmo que correta, pode em certas circunstâncias não ter utilidade para a
tomada de decisões. Um analista de demonstrações contábeis transforma os dados
do balanço em informações que permitam concluir se a empresa merece ou não
crédito, se vem sendo bem ou mal administrada, se tem ou não condições de pagar
suas dívidas, se é ou não lucrativa, se vem evoluindo ou regredindo, se é eficiente
ou ineficiente, e se irá falir ou continuar (MATARAZZO, 2010).
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5.6.1 MÉTODO DE ANÁLISE VERTICAL E HORIZONTAL

Uma vez efetuada a avaliação geral da empresa pode-se aprofundar a
análise através do uso de técnicas adicionais. Os métodos de análise vertical e
horizontal prestam valiosa contribuição na interpretação da estrutura e da tendência
dos números de uma empresa, podendo-se conhecer detalhes que escapam à
analise genérica através de índices. Fatores como a inflação elevada, alterações de
procedimentos contábeis em função da legislação comercial, fiscal ou mercado de
capitais e a própria dinâmica da economia brasileira, além do trabalho de cálculo
que esta técnica exige, não tem estimulados os analistas a usarem mais
intensamente as possibilidades destas análises (MATARAZZO, 2010).
De certa forma estas análises complementam-se e até sobrepõe-se e devem
ser utilizadas em conjunto com outros métodos de análises. Na maioria das vezes,
estes métodos, em vez de esclarecerem os fatores que afetaram o desempenho e a
saúde financeira de uma empresa, indicam a necessidade de o analista buscar
outras fontes e informações que possam explicar a mudança na tendência dos
números, isto é, em vez de oferecer respostas, estas técnicas ajudam a levantar
questões, o que é uma grande contribuição para a análise (SILVA, 2012).
O método da análise vertical tem o propósito de mostrar a participação
relativa de cada item de uma demonstração contábil em relação a determinado
referencial. Na DRE este referencial é a receita de vendas, já no balanço, de um
lado é o ativo total e de outro a soma do passivo total com o patrimônio líquido. O
percentual de cada conta mostra sua real importância no conjunto, ou seja,
demonstra a importância de cada item em relação a demonstração a que pertence.
Através da comparação destes percentuais com padrões do ramo ou da própria
empresa em anos anteriores permite inferir se há itens fora das proporções normais
(SILVA, 2012; MATARAZZO, 2010).
Já a análise horizontal tem o propósito de permitir a avaliação da evolução
histórica, ou seja, entre períodos, de cada uma das contas que compõem as
demonstrações contábeis. A evolução de cada conta mostra os caminhos trilhados
pela empresa e as possíveis tendências (SILVA, 2012; MATARAZZO, 2010).
Foi utilizada a técnica de análise vertical para a avaliação das DRE’s e dos
balanços patrimoniais.

5.6.2 FLUXO DE CAIXA PROJETADO

As decisões são resultantes de análises das posições econômicas nos
momentos presente, futuro ou intermediário. O levantamento destas posições
econômicas ao longo do tempo chama-se fluxo de caixa (SCHERMAK, 2014).
O fluxo de caixa projetado é o resultado líquido de uma demonstração dos
pagamentos (custos operacionais, fixos e variáveis, taxas e impostos) e
recebimentos a serem efetivados em determinado período (ABREU, 2014; SILVA,
2012). Logo, o fluxo de caixa possui dois objetivos básicos: determinar a previsão de
recebimentos e desembolsos e prever o saldo de caixa ao término de cada período
(SARDINHA et al., 2008).
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A elaboração do fluxo de caixa pressupõe o levantamento de duas categorias
de dados. Os dados básicos como dados financeiros operacionais normais, como
receita de vendas, despesas, investimentos, etc. e os dados complementares como
prazos de recebimento e de desembolso, recebimento ou pagamento de juros
bancários, etc. (SARDINHA et al., 2008).
Graças aos fluxos de caixa podemos examinar tais situações econômicas
naqueles instantes: presente, futuro e após cada um dos períodos intermediários
entre estas duas situações extremas (SCHERMAK, 2014).
Para a confecção do fluxo de caixa projetado da implantação e operação do
Smartglass, demonstrado no Gráfico 35, foram computados: o custo do projeto no
valor de dois milhões de reais, distribuídos de setembro a dezembro do ano 1, todo
o faturamento oriundo da receita de vendas prevista e todos os custos fixos e
varáveis relacionados a este produto no período de dois anos (Ano 2 e 3). Referente
às receitas foram considerados todos os aumentos de preço ajustados ao aumento
do custo médio do produto e de investimentos. Já nas despesas foram incluídos,
além do custo dos produtos vendidos, todos os gastos relacionados à promoção e
propaganda, inovação tecnológica e design, aumentados mensalmente, custos com
mão de obra, incluindo salário, benefícios, participação nos lucros e horas extras,
despesas com aluguel de máquinas e estocagem. Além disto, analisando os
possíveis fatores de risco, foram projetados: períodos de sazonalidade das vendas e
o aumento da matéria prima em 15% por ano nos meses de junho. Através desta
projeção é possível perceber que a operação começa a resultar em lucro a partir do
oitavo mês (abril do Ano 2), sendo quatro meses sem receita e com despesa de
implantação e três meses com prejuízo baixo, demonstrado pelas barras em
vermelho.

Projeção do Saldo de Fluxo de Caixa do Smartglass
R$1.500.000,00
R$1.250.000,00
R$1.000.000,00
R$750.000,00
R$500.000,00

R$250.000,00

(R$250.000,00)

Set
Out
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Dez
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Fev
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Jul
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R$0,00
Ano 1

Ano 2

Ano 3

(R$500.000,00)
Gráfico 35 Projeção do saldo de fluxo de caixa referente ao projeto e operação do produto Smartglass

O fluxo de caixa projetado para o último quadrimestre do Ano 1 (Tabela 2)
demonstra que a empresa obteve10,9 milhões de reais em vendas e R$150.900,00
em receita financeira. Além disso, houve a entrada de um milhão oriundo de parte da
compra da empresa realizada pela Corning. Foram gastos com custos fixos e
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variáveis também 10,9 milhões, sendo 60% deste valor referente ao custo dos
produtos vendidos, ou seja, a receita de vendas foi suficiente somente para pagar as
despesas. Foram realizadas aplicações em torno de 5 milhões e o saldo final dos
caixas destes quatro meses foi em torno de seiscentos mil reais. Além disto, houve
apenas o pagamento de um empréstimo realizado em julho.

FLUXO DE CAIXA - ANO 1

Último quadrimestre

SALDO INICIAL

R$

1.231.966,96

(+) Devolução de Aplicação:
(-) Pagamento de Empréstimos:
(-) Pagamento de Crédito Rotativo:

R$
R$
R$

3.950.000,00
700.000,00
-

NOVO SALDO

R$

4.481.966,96

TOTAL DE ENTRADAS

R$

12.079.030,00

(+) Receita de Vendas:

R$

10.928.130,00

(+) Receita Financeira:
(+) Receita com Venda de Ações:

R$
R$

150.900,00
1.000.000,00

(+) Outras Entradas:

R$

TOTAL DE SAÍDAS

R$

10.907.239,59

(-) Custo de Produtos Produzidos:
(-) Promoção e Propaganda:
(-) Inovação Tecnológica:
(-) Design:
(-) Despesas Adicionais:
(-) Mão de Obra Ociosa:

R$
R$
R$
R$
R$
R$

6.567.874,00
1.925.000,00
790.000,00
370.000,00
-

(-) Custo com Hora Extra:
(-) Aluguel de Máquinas:
(-) Estocagem:
(-) Reinvestimento em Máquinas:
(-) Informações e Pesquisas:

R$
R$
R$
R$
R$

150.150,00
144.000,00
-

(-) Benefícios aos Trabalhadores:
(-) Despesa Financeira:
(-) Imposto de Renda:

R$
R$
R$

183.000,00
184.228,85

(-) Participação nos Lucros:
(-) Dividendos Distribuídos:
(-) Outras Saídas:

R$
R$
R$

42.986,74
550.000,00
-

SALDO FINAL ANTES

R$

5.653.757,37

(+) Empréstimo:
(+) Crédito Rotativo:
(-) Aplicação:

R$
R$
R$

5.030.000,00

SALDO FINAL

R$

623.757,37

-

Tabela 2 Fluxo de caixa projetado para o último quadrimestre do Ano 1
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O fluxo de caixa projetado para o Ano 2 (Tabela 3) apresentou valores
consideravelmente maiores visto as mudanças ocorridas na empresa. Ele demonstra
que a empresa obteve 22,5 e 27,9 milhões de reais em vendas no primeiro e
segundo semestre respectivamente, ou seja, houve um aumento de 5,4 milhões de
reais entre ambos. Já a receita oriunda de aplicações financeiras foi de quase 430
mil no primeiro e 960 mil no segundo semestre, equivalente a mais que o dobro em
relação ao primeiro. Foram gastos com custos fixos e variáveis quase vinte e trinta
milhões em cada semestre, sendo deste valor aproximada e respectivamente 60 e
50% referente ao custo dos produtos vendidos. Neste ano é verificado que no
primeiro semestre a receita de vendas cobre todos os gastos com uma margem de
três milhões. No segundo semestre isto não foi possível dado o alto valor de
distribuição de dividendos. Foram realizadas aplicações em torno de 14,3 e 31,9
milhões em cada semestre e o saldo final dos caixas foi em torno de 4,4 milhões em
ambos os períodos.

FLUXO DE CAIXA - ANO 2

Primeiro semestre

Segundo semestre

SALDO INICIAL

R$

2.189.704,94

R$

2.440.734,06

(+) Devolução de Aplicação:

R$

11.520.000,00 R$

32.600.000,00

(-) Pagamento de Empréstimos:
R$
(-) Pagamento de Crédito Rotativo: R$

-

R$
R$

-

NOVO SALDO

R$

13.709.704,94 R$

35.040.734,06

TOTAL DE ENTRADAS

R$

23.011.835,00 R$

28.858.400,00

(+) Receita de Vendas:
(+) Receita Financeira:
(+) Receita com Venda de Ações:
(+) Outras Entradas:

R$
R$
R$
R$

22.582.235,00
429.600,00
-

R$
R$
R$
R$

27.899.300,00
959.100,00
-

TOTAL DE SAÍDAS

R$

19.960.926,83 R$

29.484.006,67

(-) Custo de Produtos Produzidos:
(-) Promoção e Propaganda:
(-) Inovação Tecnológica:
(-) Design:

R$
R$
R$
R$

11.831.777,00
3.220.000,00
1.925.000,00
810.000,00

14.986.903,00
3.480.000,00
2.505.000,00
1.150.000,00

(-) Despesas Adicionais:
(-) Mão de Obra Ociosa:

R$
R$

(-) Custo com Hora Extra:
(-) Aluguel de Máquinas:
(-) Estocagem:
(-) Reinvestimento em Máquinas:
(-) Informações e Pesquisas:
(-) Benefícios aos Trabalhadores:
(-) Despesa Financeira:

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

600,00
110.435,00
216.000,00
366.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

8.060,00
216.000,00
411.000,00
-

(-) Imposto de Renda:
(-) Participação nos Lucros:
(-) Dividendos Distribuídos:
(-) Outras Saídas:

R$
R$
R$
R$

1.200.903,95
280.210,88
-

R$
R$
R$
R$

1.805.711,10
421.332,57
4.500.000,00
-

-

R$
R$
R$
R$
R$
R$

-
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SALDO FINAL ANTES

R$

16.760.613,11 R$

34.415.127,39

(+) Empréstimo:
(+) Crédito Rotativo:
(-) Aplicação:

R$
R$
R$

R$
R$
14.320.000,00 R$

31.970.000,00

SALDO FINAL

R$

2.440.613,11

2.445.127,39

R$

Tabela 3 Fluxo de caixa projetado para o primeiro e segundo semestre do Ano 2

Por último o fluxo de caixa projetado para o Ano 3 (Tabela 4) apresentou uma
melhora ainda melhor. Ele demonstra que a empresa obteve 38,2 e 50,7 milhões de
reais em vendas no primeiro e segundo semestre respectivamente, ou seja, houve
um aumento aproximado de 12,5 milhões de reais entre ambos. Já a receita oriunda
de aplicações financeiras foi de 1 e 2,3 milhões em cada período, sendo o segundo
novamente equivalente a mais que o dobro do valor do primeiro. Foram gastos com
custos fixos e variáveis 33,9 e 53 milhões em cada semestre, sendo deste valor
aproximada e respectivamente 60 e 40% referente ao custo dos produtos vendidos.
No primeiro semestre a receita de vendas cobre todos os gastos com uma margem
de cinco milhões de reais. Já no segundo a receita de vendas ficou levemente
abaixo do total gasto, novamente dado o alto valor de distribuição de dividendos.
Foram realizadas aplicações em torno de 33,6 e 78 milhões em cada semestre e o
caixa finalizou em torno de 4,8 e 5,2 milhões respectivamente.

FLUXO DE CAIXA - ANO 3

Primeiro semestre

Segundo semestre

SALDO INICIAL

R$

4.459.475,12

R$

5.084.284,32

(+) Devolução de Aplicação:
(-) Pagamento de Empréstimos:

R$
R$

28.710.000,00 R$
R$

78.310.000,00
-

(-) Pagamento de Crédito Rotativo: R$

-

R$

-

NOVO SALDO

R$

33.169.475,12 R$

83.394.284,32

TOTAL DE ENTRADAS

R$

39.282.430,00 R$

53.048.640,00

(+) Receita de Vendas:
(+) Receita Financeira:
(+) Receita com Venda de Ações:

R$
R$
R$

38.271.730,00 R$
1.010.700,00 R$
R$

50.706.240,00
2.342.400,00
-

(+) Outras Entradas:

R$

TOTAL DE SAÍDAS

R$

33.906.098,45 R$

53.081.234,44

(-) Custo de Produtos Produzidos:
(-) Promoção e Propaganda:
(-) Inovação Tecnológica:
(-) Design:
(-) Despesas Adicionais:

R$
R$
R$
R$
R$

20.509.203,00
4.342.000,00
3.285.000,00
1.470.000,00
-

R$
R$
R$
R$
R$

21.625.896,00
5.550.000,00
4.195.000,00
1.830.000,00
-

(-) Mão de Obra Ociosa:

R$

8.125,00

R$

(-) Custo com Hora Extra:
(-) Aluguel de Máquinas:
(-) Estocagem:

R$
R$
R$

16.632,00
47.970,00

R$
R$
R$

-

R$

-

54.192,60
17.810,00
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(-) Reinvestimento em Máquinas:
(-) Informações e Pesquisas:
(-) Benefícios aos Trabalhadores:
(-) Despesa Financeira:
(-) Imposto de Renda:

R$
R$
R$
R$
R$

216.000,00
667.500,00
2.711.082,53

R$
R$
R$
R$
R$

216.000,00
750.000,00
5.547.839,89

(-) Participação nos Lucros:
(-) Dividendos Distribuídos:
(-) Outras Saídas:

R$
R$
R$

632.585,92
-

R$
R$
R$

1.294.495,95
12.000.000,00
-

SALDO FINAL ANTES

R$

38.545.806,67 R$

83.361.689,87

(+) Empréstimo:
(+) Crédito Rotativo:
(-) Aplicação:

R$
R$
R$

R$
R$
33.690.000,00 R$

78.080.000,00

SALDO FINAL

R$

4.855.806,67

5.281.689,87

R$

Tabela 4 Fluxo de caixa projetado para o primeiro e segundo semestre do Ano 3

Através destas projeções, é visível a crescente evolução do desempenho de
caixa ao longo dos períodos, principalmente entre o início do Ano 2 e o término do
Ano 3. A receita de vendas dobrou e a receita financeira quintuplicou devido ao
aumento em mesma proporção das aplicações. Os gastos fixos e variáveis
aumentaram 2,6 vezes no decorrer deste período, porém o percentual relacionado
ao custo dos produtos vendidos variou de 60 para 40%, devido principalmente pelas
distribuições de dividendos em dezembro, mas também demonstrando o aumento
crescente dos investimentos em promoção e propaganda, inovação tecnológica e
design.

5.6.3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
PROJETADA

De acordo com o Portal de Contabilidade (2015) a Demonstração do
Resultado do Exercício (DRE) tem como objetivo principal apresentar de forma
vertical resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações
realizadas num determinado período, normalmente, de doze meses.
De acordo com a legislação em vigor, as empresas deverão discriminar na DRE:
 A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os
abatimentos e os impostos;
 A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e
serviços vendidos e o lucro bruto;
 As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das
receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas
operacionais;
 O lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e outras despesas;
 O resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão
para o imposto;
 As participações de debêntures, empregados, administradores e partes
beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de
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instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados, que
não se caracterizem como despesa;
 O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do
capital social.
A DRE a priori visa possibilitar a projeção, para o período planejado, do
resultado econômico da empresa. Esta projeção reúne todas as receitas e despesas
geradas em cada fase do processo orçamentário e permite a empresa uma previsão
do resultado a ser obtido (SARDINHA et al., 2008).
As DRE’s projetadas a seguir reúnem os resultados do último quadrimestre do
Ano 1, encerrando este período contábil e os semestres dos Anos 2 e 3. Para esta
demonstração foi utilizada adicionalmente a técnica de análise vertical.
Primeiramente foi contabilizado o resultado do último quadrimestre do Ano 1
(Tabela 5), no intuito de fechar o ano contábil. A receita total de vendas foi de 10,9
milhões de reais e deduzindo os custos dos produtos vendidos a empresa obteve
um lucro bruto de quatro milhões, o equivalente a 37% da receita total. Deste, foram
deduzidos todos os custos, equivalentes a 33% da receita total, resultando em um
lucro operacional de quatrocentos e sessenta mil reais, equivalente a 4% da receita
total. Devido a aplicações financeiras o lucro antes da dedução do imposto subiu
para 6% e com a dedução deste, resultou em um lucro líquido de quase
quatrocentos e trinta mil reais, equivalente a 4% da receita total de vendas.

DRE - ANO 1 - Último quadrimestre

Análise vertical

(+) Receita de Vendas:
(-) Custo de Produtos Vendidos:

R$ 10.928.130,00
R$ 6.902.783,77

100%
-63%

LUCRO BRUTO:

R$

4.025.346,23

37%

(-) Promoção e Propaganda:
(-) Inovação Tecnológica:
(-) Design:
(-) Despesas Adicionais:
(-) Mão de obra Ociosa:
(-) Custo com Hora Extra:
(-) Aluguel de Máquinas:
(-) Estocagem:
(-) Depreciação:
(-) Informações e Pesquisas:
(-) Benefícios aos Trabalhadores:

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

1.925.000,00
790.000,00
370.000,00
150.150,00
144.000,00
183.000,00

-33%

LUCRO OPERACIONAL:

R$

463.196,23

4%

(+) Receita Financeira:
(-) Despesa Financeira:
(+) Outras Entradas:
(-) Outras Saídas:

R$
R$
R$
R$

150.900,00
-

-1%

LUCRO ANTES DO IMPOSTO:

R$

614.096,23

6%
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(-) Imposto de Renda:

R$

184.228,85

-2%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:

R$

429.867,38

4%

Tabela 5 Demonstração do resultado do exercício do último quadrimestre do Ano 1

O resultado final no último quadrimestre do Ano 1 (Tabela 6) foi de lucro
acumulado no valor de 1,6 milhões, com distribuição de dividendos no valor de
quinhentos e cinquenta mil reais, cinquenta mil a mais que o distribuído pela diretoria
anterior.

Conta Lucros/Prejuízos Acumulados - Ano 1 Último quadrimestre
Resultados Anteriores Acumulados:

R$

1.817.410,94

(+) Lucro Líquido do Exercício:
(-) Participação nos Lucros:
(-) Dividendos Distribuídos:

R$
R$
R$

429.867,38
42.986,74
550.000,00

Resultado Acumulado Atual:

1.654.291,58

Tabela 6 Conta dos lucros/prejuízos acumulados do último quadrimestre do Ano 1

No ano 2 (Tabela 7), houve grande melhora do desempenho, principalmente
devido a nova parceria, o novo produto, a redução dos custos e o aumento de
mercado. A receita total de vendas no primeiro semestre foi de 22,5 milhões de reais
e deduzindo os custos dos produtos vendidos (equivalente 55% da receita) a
empresa obteve um lucro bruto de dez milhões, o proporcional a 45% da receita
total. Deste valor, foram deduzidos todos os custos, compatível a 29% da receita
total, resultando em um lucro operacional de 3,5 milhões de reais, equivalente a 16%
da receita total. Devido a aplicações financeiras o lucro antes da dedução do
imposto subiu para 18% e com a dedução deste, resultou em um lucro líquido de 2,8
milhões de reais, proporcional a 12% da receita total de vendas. Apesar da
dificuldade de comparar a DRE do último quadrimestre do Ano 1 com a do primeiro
semestre do Ano 2, devido a diferença dos períodos, é visível que nestes seis
meses os gastos foram reduzidos, e a receita total e, consequentemente, o lucro
líquido foram maiores em relação aos quatro meses anteriores.
Já no segundo semestre do Ano 2 houve nova melhora do desempenho em
relação ao primeiro semestre. A receita total de vendas foi de quase 27,9 milhões de
reais, aproximadamente 5,4 milhões a mais. Deduzindo desta receita os custos dos
produtos vendidos (proporcional a 54% da receita total) a empresa obteve um lucro
bruto de 12,8 milhões, compatível a 46% da receita total. Deste, foram deduzidos
todos os custos, equivalentes a 28% da receita total, resultando em um lucro
operacional de 5 milhões de reais, (18% da receita total). Devido a aplicações
financeiras o lucro antes da dedução do imposto subiu para 22% e com a dedução
deste, resultou em um lucro líquido de 4,2 milhões de reais, equivalente a 15% da
receita total de vendas, ou seja, 3% a mais que o semestre anterior. Novamente é
visível que gastos foram levemente reduzidos e a receita total e, consequentemente,
o lucro líquido foram maiores.
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Primeiro
Semestre

DRE - ANO 2

Análise
vertical

Segundo
Semestre

Análise
vertical

(+) Receita de Vendas:

R$ 22.582.235,00

100%

R$ 27.899.300,00

100%

(-) Custo de Produtos Vendidos:

R$ 12.360.786,83

-55%

R$ 15.069.303,00

-54%

LUCRO BRUTO:

R$ 10.221.448,17

45%

R$ 12.829.997,00

46%

(-) Promoção e Propaganda:

R$

3.220.000,00

R$

3.480.000,00

(-) Inovação Tecnológica:

R$

1.925.000,00

R$

2.505.000,00

(-) Design:

R$

810.000,00

R$

1.150.000,00

(-) Despesas Adicionais:

R$

-

R$

-

(-) Mão de obra Ociosa:

R$

-

R$

-

(-) Custo com Hora Extra:

R$

600,00

R$

-

(-) Aluguel de Máquinas:

R$

-

R$

-

(-) Estocagem:

R$

110.435,00

R$

8.060,00

(-) Depreciação:

R$

216.000,00

R$

216.000,00

(-) Informações e Pesquisas:

R$

R$

-

(-) Benefícios aos Trabalhadores:

R$

366.000,00

R$

411.000,00

LUCRO OPERACIONAL:

R$

3.573.413,17

16%

R$

5.059.937,00

18%

(+) Receita Financeira:

R$

429.600,00

-2%

R$

959.100,00

-3%

(-) Despesa Financeira:

R$

-

R$

-

(+) Outras Entradas:

R$

-

R$

-

(-) Outras Saídas:

R$

-

R$

-

LUCRO ANTES DO IMPOSTO:

R$

4.003.013,17

18%

R$

6.019.037,00

22%

(-) Imposto de Renda:

R$

1.200.903,95

-5%

R$

1.805.711,10

-6%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:

R$

2.802.109,22

12%

R$

4.213.325,90

15%

-29%

-

-28%

Tabela 7 Demonstração do resultado do exercício do primeiro e segundo semestre do Ano 2

O resultado acumulado do Ano 2 (Tabela 8) foi de 7,8 milhões no primeiro semestre
e 23,5 milhões no segundo semestre, com distribuição de 4,5 milhões em dividendos (oito
vezes maior que o do ano anterior. Em relação a participação nos lucros, os colaboradores
receberam no total aproximadamente setecentos mil reais. No primeiro semestre, em que
haviam 305 colaboradores, cada um recebeu por mês uma média de R$150,00. Em julho,
ainda com 305 funcionários, cada um recebeu R$177,00. Já no restante do segundo
semestre, em que este número aumentou para 350 colaboradores em agosto, cada um
recebeu por mês uma média de R$209,00.

Conta Lucros/Prejuízos Acumulados – Ano 2 Primeiro semestre
Resultados Anteriores Acumulados:

R$

5.308.954,20

Segundo semestre
R$ 24.244.301,05
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(+) Lucro Líquido do Exercício:

R$

2.802.109,22

R$

4.213.325,90

(-) Participação nos Lucros:

R$

280.210,88

R$

421.332,57

(-) Dividendos Distribuídos:

R$

-

R$

4.500.000,00

Resultado Acumulado Atual:

R$

7.830.852,54

R$ 23.536.294,38

Tabela 8 Conta dos lucros/prejuízos acumulados do primeiro e segundo semestre do Ano 2

Por último, no Ano 3, houve novamente grande melhora de desempenho
(Tabela 9). A receita total de vendas no primeiro semestre foi de 38,2 milhões de
reais e deduzindo os custos dos produtos vendidos (equivalente 53% da receita) a
empresa obteve um lucro bruto de dezoito milhões, o proporcional a 47% da receita
total. Deste valor, foram deduzidos todos os custos, compatível a 26% da receita
total, resultando em um lucro operacional de oito milhões de reais, equivalente a
21% da receita total. Devido a aplicações financeiras o lucro antes da dedução do
imposto subiu para 24% e com a dedução deste, resultou em um lucro líquido de 6,3
milhões de reais, proporcional a 17% da receita total de vendas. Novamente a
receita e os lucros aumentaram em relação ao mesmo período do ano anterior e os
custos diminuíram.
No segundo semestre, a receita total de vendas foi de 50,7 milhões de reais,
aproximadamente 12,4 milhões a mais que o primeiro semestre. Deduzindo desta
receita os custos dos produtos vendidos (proporcional a 43% da receita total) a
empresa obteve um lucro bruto de 28,7 milhões, compatível a 57% da receita total.
Deste, foram deduzidos todos os custos, equivalentes a 25% da receita total,
resultando em um lucro operacional de 16,1 milhões de reais, (32% da receita total).
Devido a aplicações financeiras o lucro antes da dedução do imposto subiu para
36% e com a dedução deste, resultou em um lucro líquido de 12,9 milhões de reais,
equivalente a 26% da receita total de vendas, ou seja, 9% a mais que o semestre
anterior. Mais uma vez, os gastos foram reduzidos e a receita total e,
consequentemente, o lucro líquido aumentaram.

DRE - ANO 3

Primeiro
Semestre

(+) Receita de Vendas:

R$ 38.271.730,00

100%

R$ 50.706.240,00

100%

(-) Custo de Produtos Vendidos:

R$ 20.192.261,25

-53%

R$ 21.942.837,75

-43%

LUCRO BRUTO:

R$ 18.079.468,75

47%

R$ 28.763.402,25

57%

(-) Promoção e Propaganda:

R$ 4.342.000,00

R$ 5.550.000,00

(-) Inovação Tecnológica:

R$ 3.285.000,00

R$ 4.195.000,00

(-) Design:

R$ 1.470.000,00

R$

1.830.000,00

(-) Despesas Adicionais:

R$

-

R$

-

(-) Mão de obra Ociosa:

R$

8.125,00

R$

-

(-) Custo com Hora Extra:

R$

-

R$

-

(-) Aluguel de Máquinas:

R$

16.632,00

R$

54.192,60

(-) Estocagem:

R$

47.970,00

R$

17.810,00

(-) Depreciação:

R$

216.000,00

R$

216.000,00

Análise
vertical

-26%

Segundo
Semestre

Análise
vertical

-25%
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(-) Informações e Pesquisas:

R$

-

R$

-

(-) Benefícios aos Trabalhadores:

R$

667.500,00

R$

750.000,00

LUCRO OPERACIONAL:

R$

8.026.241,75

21%

R$ 16.150.399,65

32%

(+) Receita Financeira:

R$

1.010.700,00

-3%

R$

2.342.400,00

-5%

(-) Despesa Financeira:

R$

-

R$

-

(+) Outras Entradas:

R$

-

R$

-

(-) Outras Saídas:

R$

-

R$

-

LUCRO ANTES DO IMPOSTO:

R$

9.036.941,75

24%

R$ 18.492.799,65

36%

(-) Imposto de Renda:

R$

2.711.082,53

-7%

R$

5.547.839,89

-11%

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:

R$

6.325.859,23

17%

R$ 12.944.959,75

26%

Tabela 9 Demonstração do resultado do exercício do primeiro e segundo semestre do Ano 3

O resultado acumulado do Ano 3 (Tabela 10) foi de 17,7 milhões no primeiro
semestre e 61,8 milhões no segundo semestre, com distribuição de 12 milhões em
dividendos (2,6 vezes maior em comparação ao ano anterior). Em relação a
participação nos lucros, os colaboradores receberam no total aproximadamente 1,9
milhões de reais. Nos dois primeiros meses em que havia 380 funcionários, estes
receberam em média R$180,00 por mês. Já no mês de março em que houve
contratação de mais 70 colaboradores, estes receberam R$266,00
aproximadamente. Em abril houve nova contratação de mais 30 colaboradores e até
maio foram pagos R$252,00 em média a cada colaborador por mês. Em junho, em
que a empresa possuía 500 colaborados foram pagos R$268,00 a cada um. No
segundo semestre não houve novas contratações e os 500 funcionários atuais
receberam em média R$430,00 por mês.
Conta Lucros/Prejuízos Acumulados – Ano 3 Primeiro semestre

Segundo semestre

Resultados Anteriores Acumulados:

R$ 12.017.420,10

R$

62.189.046,36

(+) Lucro Líquido do Exercício:

R$

6.325.859,23

R$

12.944.959,75

(-) Participação nos Lucros:

R$

632.585,92

R$

1.294.495,95

(-) Dividendos Distribuídos:

R$

R$

12.000.000,00

Resultado Acumulado Atual:

R$ 17.710.693,41

R$

61.839.510,17

-

Tabela 10 Conta dos lucros/prejuízos acumulados do primeiro e segundo semestre do Ano 3

As projeções das DRE’s comprovam a crescente evolução do desempenho,
que ocorreu também nos resultados dos exercícios, também principalmente entre o
início do Ano 2 e o término do Ano 3. O lucro bruto quase triplicou e o percentual dos
gastos totais em relação a receita de vendas total diminuiu, resultando em um
aumento de 4,6 vezes do lucro operacional. Com o aumento das receitas
financeiras, mas também dos impostos retidos, o lucro líquido também obteve
aumento de 4,6 vezes entre os Anos 2 e 3.
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5.6.4 BALANÇOS PATRIMONIAIS PROJETADOS

De acordo com o Portal de Contabilidade (2015) o Balanço Patrimonial é a
demonstração contábil destinada a evidenciar, qualitativa e quantitativamente, em
uma determinada data, a posição patrimonial e financeira da empresa. Aa contas
deverão ser classificadas segundo os elementos do patrimônio e agrupadas de
modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da empresa. As
demonstrações de cada exercício são publicadas com a indicação dos valores
correspondentes das demonstrações do exercício anterior, para fins de comparação.
O Balanço Patrimonial é constituído pelo: Ativo, que compreende os bens, os
direitos e as demais aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de
gerar benefícios econômicos futuros, originados de eventos ocorridos; o passivo,
que compreende as origens de recursos representados pelas obrigações para com
terceiros, resultantes de eventos ocorridos que exigirão ativos para a sua liquidação;
e pelo patrimônio líquido, que compreende os recursos próprios da Entidade, e seu
valor é a diferença positiva entre o valor do Ativo e o valor do Passivo.
A projeção do balanço auxilia a verificar a consistência na elaboração do
orçamento; possibilita uma análise econômico-financeira da empresa; e fornece
dados para a análise da administração do capital de giro da empresa (SARDINHA et
al., 2008).
Em dezembro do Ano 1 (Tabela 11) a empresa não apresenta valores em
passivo, logo o ativo corresponde ao valor do patrimônio líquido, no valor de 13,3
milhões. O capital social compõe o patrimônio líquido em 99%, sendo 1% restante
referente ao lucro acumulado do período. Já o ativo é composto por 1,2% de caixa,
8,1% de aplicação financeira, 4,6% de estoque e o maior percentual, de 86,2%, de
imobilizado.

Balanço Patrimonial ANO 1

Análise
vertical

Ativo
Caixa:
Aplicações Financeiras:

Passivo
155.487,67

1,2%

Empréstimos:

0,00

0%

1.080.000,00

8,1%

Crédito Rotativo:

0,00

0%

13.218.804,80

99%

128.092,70

1%

13.346.897,50

100%

Estoques
Celular

Análise
vertical

Patrimônio Líquido
12.823,20

0,1%

Capital Social:

Smartphone

478.777,25

3,6%

Lucro Acumulado:

Tablet

119.809,38

0,9%
TOTAL

Imobilizado:

11.500.000,00

86,2%

TOTAL

13.346.897,50

100%

Tabela 11 Balanço patrimonial de dezembro do Ano 1
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Em dezembro do Ano 2 (Tabela 12) a empresa também não apresenta
valores em passivo, e o ativo e patrimônio líquido obtiveram aumento de 1,8 milhões
de reais. Agora o capital social compõe o patrimônio líquido em 88%, sendo os 12%
restante referente ao lucro acumulado do período. Já o ativo é composto por 2,7%
de caixa, 21,4% de aplicação financeira, 0% de estoque e ainda o maior percentual,
de 75,9%, de imobilizado. Comparando o balanço do ano 2 com o do ano 1, é visível
que, com o aumento dos lucros e do caixa, o ativo teve sua liquidez aumentada, já
que o percentual do imobilizado diminuiu em relação ao ativo total e
consequentemente o percentual dos ativos de alta liquidez, como caixa e aplicações
aumentaram.

Análise
vertical

Balanço Patrimonial ANO 2
Ativo
Caixa:
Aplicações Financeiras:

Análise
vertical
Passivo

410.789,17

2,7%

3.250.000,00

21,4%

Estoques

Empréstimos:

0,00

0%

Crédito Rotativo:

0,00

0%

13.346.897,50

88%

1.813.891,67

12%

15.160.789,17

100%

Patrimônio Líquido

Smartphone

0,00

0,0%

Capital Social:

Tablet

0,00

0,0%

Lucro Acumulado:

Smartglass

0,00

0,0%
TOTAL

Imobilizado:

11.500.000,00

75,9%

TOTAL

15.160.789,17

100%

Tabela 12 Balanço patrimonial de dezembro do Ano 1

Por último, em dezembro do Ano 3 (Tabela 13) a empresa manteve-se
somente com fontes de recursos oriundas do patrimônio liquido e houve novo
aumento deste, em 5,3 milhões de reais, equivalente a quase o triplo do aumento
entre os anos 1 e 2.
Com o aumento do lucro acumulado (26% do patrimônio liquido) o percentual
do capital social caiu para 74%. Já o ativo, composto por 4,9% de caixa, 39,0% de
aplicação financeira, 0% de estoque e ainda o maior percentual, de 56,1%, de
imobilizado, teve sua liquidez mais uma vez aumentada.

Análise
vertical

Balanço Patrimonial ANO 3
Ativo

Análise
vertical
Passivo

Caixa:

1.004.526,28

4,9%

Aplicações Financeiras:

8.000.000,00

39,0%

Estoques

Empréstimos:

0,00

0%

Crédito Rotativo:

0,00

0%

15.160.789,17

74%

5.343.737,11

26%

Patrimônio Líquido

Smartphone

0,00

0,0%

Capital Social:

Tablet

0,00

0,0%

Lucro Acumulado:
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Smartglass

0,00

0,0%
TOTAL

Imobilizado:

11.500.000,00

56,1%

TOTAL

20.504.526,28

100%

20.504.526,28

100%

Tabela 13 Balanço patrimonial de dezembro do Ano 3

O imobilizado (Tabela 14), que em julho do Ano 1 era de 4,5 milhões,
referente a estrutura da fabril, passou em agosto do mesmo ano para 11,5 milhões,
devido aos investimentos realizados em ativos imobilizados, oriundos do aporte da
Corning, tanto para a fábrica, quanto para as novas lojas e estruturas para os
colaboradores. Foram reinvestidos os valores referentes a depreciação em todos os
meses, não alterando portanto a conta do ativo imobilizado.

Conta Imobilizado
Fábrica Inicial:
(-) Depreciação:
(+) Reinvestimento:
Fábrica Atual:

ANO 1 Julho
4.500.000,00
36.000,00
36.000,00
4.500.000,00

ANO 3 Dezembro
11.500.000,00
36.000,00
36.000,00
11.500.000,00

Tabela 14 Conta do imobilizado da empresa em julho do Ano 1 e dezembro do Ano 3

5.7 COMO ANALISAR A VIABILIDADE DE UM PROJETO

A análise de viabilidade de projetos deve ser uma preocupação constante dos
administradores de empresas. Nenhuma empresa pode assumir riscos que não
tenha condições de controlar ou que afetem o negócio.
Quanto à viabilidade econômica, deve-se analisar: se há fontes de
financiamento acessíveis e suficientes para a execução e sustentação da operação;
se a liberação dos recursos financeiros é compatível com o ritmo de gastos e
despesas; e se há retorno para o investimento, seja qualitativo (custo versus
benefícios) ou quantitativo (rentabilidade) (SABBAG, 2013).
No caso deste projeto, a fonte de recursos é suficiente considerando o aporte
de capital da Corning. Além disto, caso haja algum problema a empresa poderia
optar por empréstimos, porém esta é uma opção a ser evitada devido aos juros. Os
recursos investidos são liberados com rapidez e não afetarão o ritmo de gastos do
projeto.
O retorno do investimento usualmente é calculado através de três técnicas: payback,
VPL e TIR, que podem ser utilizadas isoladamente ou combinadas. Para tal, deve-se
estimar o prazo e o custo do projeto, definir o horizonte de planejamento, estimar a
receita com vendas e os custos de operação, definir taxa de juros, montar o fluxo de
caixa, calcular as três técnicas e estudar sob a perspectiva de diferentes cenários
(pessimista, real e otimista) (SABBAG, 2013).
O prazo estimado de implantação é de cinco meses, sendo os últimos quatro
com despesas efetivas do custo definido do projeto, no valor de dois milhões de
reais. O horizonte de planejamento foi estimado em três anos devido o contínuo
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investimento no produto, porém foi trabalhado com um cenário pessimista neste
quesito, projetando-se somente o período de dois anos. Em conjunto com o setor de
marketing foram projetadas as vendas esperadas e consequentemente o
faturamento oriundo destas. Já em conjunto com todos os setores foram projetados
todos os custos, fixos e variáveis.

5.7.1 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE

Um fator extremamente importante a ser considerado é que todas as técnicas,
mesmos os métodos clássicos, consideram na análise para a tomada de decisão
uma taxa de juros denominada de Taxa Mínima de Atratividade (TMA) ou Taxa de
Expectativa. Ela representa o mínimo que um investidor propõe a ganhar quando faz
um investimento, ou o máximo que um tomador de dinheiro se propõe a pagar ao
fazer um financiamento. Ela é formada, basicamente, a partir de três componentes,
que fazem parte do denominado “cenário administrativo”, ou cenário para tomada de
decisão: o custo de oportunidade, o risco do negócio e a liquidez do negócio. É
evidente que, além desses três componentes, está também embutido o perfil do
investidor, que pode ser mais arrojado ou mais conservador, refletindo diretamente
na montagem do cenário administrativo e, consequentemente, na TMA
(SCHERMAK, 2014). A TMA é única para cada investidor e não existe fórmula
matemática para calculá-la, pois ela pode variar com o tempo (SANTOS, 2014). A
TMA utilizada para esta análise foi de 5%.

5.7.2 PAYBACK

Período de payback é o prazo em que um projeto leva para se pagar, ou seja,
quantos períodos de tempo serão necessários para ressarcir/recuperar os
investidores dos custos investidos no projeto. Para ser considerado viável o payback
deve ser menor do que a vida útil do projeto e quanto menor for este tempo, melhor
(ABREU, 2014).
Um dos problemas desta técnica é que ela ignora tanto a distribuição dos
fluxos de caixa dentro do período de payback quanto todos os fluxos de caixa que
ocorrem após o momento de recuperação do investimento. Deste modo não há
como definir, entre dois projetos com mesmo payback, se são igualmente atraentes
ou não. Além disso, até certo ponto esta ferramenta apresenta padrão arbitrário, pois
não existe diretriz equivalente a taxa de desconto existente no cálculo de vpl para a
escolha do período de payback. Portanto, esta ferramenta, quando utilizada
isoladamente, é conceitualmente incorreta, devido sua data de corte arbitrário e a
miopia em relação a fluxos de caixa após esta data, podendo conduzir a algumas
decisões erradas, quando utilizado de maneira muito literal. Por outro lado, como é
simples de ser executada, as empresas geralmente a usam como filtro na tomada de
numerosas decisões de investimento de pequeno porte. Uma variante mais correta é
o payback descontado, no qual desconta-se todos os fluxos de caixa a valor
presente para então realizar o cálculo (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2011).
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5.7.3 VALOR PRESENTE LÍQUIDO

Um dos conceitos mais importantes na área de finanças de uma empresa é a
relação de valor do dinheiro no tempo, ou seja, a relação entre uma unidade
monetária agora, por exemplo, um real, e uma unidade monetária no futuro (ROSS;
WESTERFIELD; JAFFE, 2011).
O valor presente líquido (VPL) é uma técnica que mede o valor do lucro ou
prejuízo de um projeto. Ele consiste em determinar um valor no instante inicial, a
partir de um fluxo de caixa futuro, formado por receitas e despesas, descontado a
uma taxa mínima de atratividade (TMA) e subtraído do investimento inicial, ou seja,
resulta da soma de todos os fluxos de caixa na data zero, sendo assim, considerado
o VPL do investimento inicial do projeto. Por outro ponto de vista é a diferença entre
o valor investido e o valor resgatado ao fim do investimento, trazidos ao valor
presente (ABREU, 2014; SCHERMAK, 2014). Pode ser representado pela equação:
VPL = valor presente das entradas futuras de caixa – investimento inicial
É considerada a melhor técnica e uma das mais utilizadas no mercado, pois
usa todos os fluxos de caixa do projeto e os desconta corretamente, considerando o
valor do dinheiro no tempo. A intuição por trás da análise de fluxos de caixa
descontados é a de que um projeto deve gerar uma taxa de retorno superior à que
poderia ser obtida nos mercados de capitais. Quando isto o ocorre o VPL será
positivo (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2011). Ainda segundo estes autores,
sempre devemos nos perguntar o que há de especial em um projeto que faz com
que ele tenha VPL positivo e para a resposta devemos ser capazes de apontar as
fontes especificas de criação de valor presente. São fontes potenciais de um VPL
positivo quando a empresa:
 É a primeira a introduzir um novo produto;
 Desenvolve melhor uma competência essencial de produção de bens ou
serviços a custo inferior ao dos concorrentes;
 Cria barreiras dificultando a competição efetiva por outras empresas;
 Introduz variações de produtos existentes tirando proveito de demandas
insatisfeitas;
 Cria diferenciação de produtos por meio de propaganda agressiva e redes de
comercialização;
 Usa inovações de processo organizacionais para fazer tudo o que foi
mencionado.
Neste sentido a Intelity é a primeira empresa do ramo a introduzir este produto,
desenvolveu a redução dos custos através do aperfeiçoamento da tecnologia, criou
barreiras por realizar parceria com a Corning que possui tecnologia de ponta e
sempre busca inovações de processos organizacionais, apresentando deste modo
fontes potenciais de um VPL positivo.
Santos (2014) considera como principais vantagens: que o VPL analisa todos os
fluxos de caixa originários do projeto; considera o custo de capital na análise;
considera o risco das estimativas futuras por ser calculado sobre a TMA; por poder
ser aplicado em qualquer fluxo de caixa, mesmo quando há mais de uma mudança
de sinal e quando o fluxo de caixa é de um período maior que um ano; informa se o
investimento aumentará o valor da empresa; e é uma técnica que permite a soma de
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VPL’s de projetos individuais. Como principais desvantagens cita: a necessidade do
conhecimento da TMA e do custo de capital e por sua resposta ser em valor
monetário e não em uma taxa de juros, dificultando comparações.
Quando o valor do VPL é maior que zero, indica que os fluxos futuros trazidos e
somados a valor presente superam o investimento inicial. Logo, o projeto de
investimento é viável e deveria ser aceito. Nessas condições, pode-se dizer que o
investimento: será recuperado; será remunerado na taxa de juros que mede o custo
de capital do projeto; e gerará um lucro extra, na data presente igual ao VPL
(SCHERMAK, 2014).
O VPL deste projeto é positivo no valor de R$ 1.798.455,21, ou seja o projeto
além de pagar a taxa de retorno mínima de 5% deixa um lucro neste valor, o que
demonstra que o projeto é viável quanto a este quesito.

5.7.4 TAXA INTERNA DE RETORNO

A taxa interna de retorno (TIR) é possivelmente a técnica mais usada para a
avaliação de alternativas de investimentos. É definida como a taxa de desconto que
iguala o valor presente das entradas de caixa ao investimento inicial referente a um
projeto. Em outras palavras, é a taxa de desconto que faz com que o VPL de uma
oportunidade de investimento iguale-se a zero (ABREU, 2014; SCHERMAK, 2014).
É a alternativa mais próxima ao critério do VPL. O raciocínio básico é o de
que se procura obter uma única cifra para sintetizar os méritos de um projeto. Essa
cifra não depende do que ocorre no mercado de capitais, por isto é chamada de taxa
interna de retorno. A cifra é interna ou intrínseca ao projeto e não depende demais
nada a não ser dos fluxos de caixa (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE, 2011).
Entre duas alternativas econômicas com TIR’s diferentes, a que apresenta a
maior taxa representa o investimento que proporciona o maior retorno. O
investimento será economicamente atraente somente se a TIR for maior do que a
TMA. Esse critério garante que a empresa esteja obtendo, pelo menos, sua taxa
requerida de retorno (SCHERMAK, 2014).
Santos (2014) considera como principais vantagens: o fato de que o método
retorna uma taxa de juros, o que facilita a comunicação entre pessoas e a
comparação entre projetos. Já como principais desvantagens cita: o fato de que não
se pode comparar investimentos com valores diferentes, sendo necessário para isso
fazer o projeto mutuamente excludente e a obrigatoriedade de um fluxo de caixa
convencional, ou seja, que apresente uma única mudança de sinal e capitais com
periodicidade uniforme. Mais de uma mudança de sinal em um fluxo de caixa
acarretará dois pontos onde o VPL é igual à zero.
A TIR deste projeto é de 9%, 4% maior que a TMA definida, ou seja, o projeto
é economicamente atraente.

5.8 GESTÃO DO CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

O objetivo básico da gestão de caixa é a manutenção de um investimento ao
mesmo tempo em que as atividades da empresa continuem a desenvolver-se de
maneira eficiente e eficaz. A determinação do saldo desejado ideal de caixa envolve
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uma avaliação dos benefícios e custos de liquidez. O benefício da posse de caixa
está relacionado a conveniência, em termos de liquidez que dá a empresa. O custo
da posse de caixa é representado pelo rendimento, sob a forma de juros, que a
empresa poderia ter recebido ao aplicá-lo. Há dois motivos fundamentais para a
posse de caixa. Em primeiro lugar há a necessidade de caixa para atender ao
motivo transação, que decorre das atividades normais de desembolso e recebimento
da empresa. Como as entradas e saídas de caixa não são perfeitamente
sincronizadas é necessário certo nível de caixa para compensar possíveis
diferenças. Se a empresa mantiver um saldo de caixa demasiadamente pequeno,
poderá ficar sem liquidez, podendo ser forçada a obter dinheiro emprestado a juros
altos. Outro motivo é a necessidade de possuir saldos médios exigidos em bancos
comerciais para remunerar os serviços bancários prestados à empresa. Entretanto
não é necessário somar o montante do caixa exigido para cada um ao se determinar
o saldo ótimo de caixa. O mesmo dinheiro pode ser utilizado para satisfazer ambas
as necessidades. Como para determinar o saldo ótimo a empresa deve levar em
conta os benefícios e os custos da posse de caixa, a determinação deste saldo
envolve um equilíbrio entre custos de oportunidades associados a manutenção de
saldos excessivamente elevados de caixa, bem como os custos de negociação
decorrentes da manutenção de saldos demasiadamente baixos (ROSS;
WESTERFIELD; JAFFE, 2011).
Diante desta conjuntura, a empresa adotou uma política de investimento
constante em aplicações financeiras, de maneira a equilibrar um valor de caixa para
possíveis transações e obter o custo de oportunidade de receita com a aplicação de
3% a.m. Foram determinados valores de caixa mínimo mensais para cada ano e a
aplicação dos valores excedentes. Para o quadrimestre final do Ano 1 foi definido
um saldo de caixa mínimo de R$150.000,00 por mês; para o Ano 2, devido a entrada
de aporte da parceria mas também o aumentos das despesas foi definido um saldo
de caixa mínimo de R$400.000,00 mensal; e para o Ano 3, devido novo aumento
das despesas foi definido um saldo de caixa mínimo de R$800.000,00, também
mensais.

5.9 DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

O termo dividendo geralmente se refere a uma distribuição de lucro em
dinheiro. O pagamento de um dividendo reduz o saldo de caixa e o lucro retido pela
empresa. A decisão de pagamento de dividendos é muito importante, pois determina
os volumes de fundos pagos aos investidores e de fundos retidos para
reinvestimento. A política de dividendos também pode transmitir informação ao
acionista a respeito do desempenho da empresa (ROSS; WESTERFIELD; JAFFE,
2011).
Com a parceria com a Corning, que espera obter retorno de seu investimento
através da política de dividendos e no intuito de demonstrar seu desempenho
crescente, a empresa passará a distribuir 75% do lucro acumulado uma vez por ano,
no mês de dezembro. Com a projeção do fluxo de caixa para dois anos, espera-se
que em dezembro do Ano 2 (primeiro ano de parceria) sejam distribuídos
R$4.500.000,00 aos acionistas. Destes R$1.080.000,00 (24%) serão destinados a
Corning. Já ao final do Ano 3 (segundo ano de parceria) é esperado que sejam
distribuídos R$12.000.000,00, sendo R$2.880.000,00 de propriedade da Corning.
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Com isto, a Corning irá recuperar 49,5% de seu investimento, ou seja, quase 50%
em apenas dois anos e quatro meses, sendo prevista a recuperação do montante
total em três anos e meio.
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6. CONCLUSÃO

Melhorar a eficiência e o desempenho de uma empresa tem se tornado um
desafio cada vez maior nos dias de hoje, devido aos cenários político e econômico,
a globalização, os rápidos avanços da tecnologia, a concorrência disputada e a
busca contínua dos consumidores e da sociedade em si, não só por preço e
qualidade mas também por responsabilidade social, ambiental e econômica. Para
isto, é fundamental que as empresas tenham controles rigorosos das operações de
todos os setores, de modo que possam acompanhar o seu desempenho, evitar
problemas e criar soluções criativas para as questões diárias. É fundamental que os
administradores compreendam a relação da empresa com seus ambientes interno e
externo. Todas as decisões de investimento, seja de qualquer área, passam pelo
setor financeira. Além disto, os projetos precisam ter sua viabilidade aprovada para
serem executados. Existem diversas técnicas para a análise financeira de empresa
e viabilidade de projetos. Quanto maior o número de técnicas, desenvolvidas de
maneira correta, melhor será o controle. Além disto, não se deve basear-se somente
em dados contábeis, é necessária uma visão completa da empresa. É fundamentar
prezar por uma boa saúde financeira para que a empresa se mantenha no mercado
e obtenha resultados crescentes.
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