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RESUMO 
 

Neste projeto serão abordadas todas as perspectivas organizacionais para abertura 

de uma fábrica de Minikits de limpeza para telas de Celulares e Tablets, nomeado 

como Clean Touch. O plano de negócios foi elaborado para início de operação no de 

2017, com projeção até o final de 2018, considerando o ano de 2016 como pré-

operacional para abertura da empresa. Na área mercadológica foram mapeados os 

clientes e os consumidores com pesquisa online e pessoal para definição do 

mercado de atuação. O direcionamento estratégico da companhia foi elaborado a 

partir da análise do ambiente interno e externo, assim como o referencial estratégico 

coerente com o atingimento da visão da empresa. Os aspectos produtivos 

demandaram todo o planejamento da fábrica, desde sua localização até a 

capacidade produtiva necessária para atender a demanda do produto. Todos os 

aspectos legais para atividade da empresa em conformidade com a legislação 

vigente foram tratados, baseados na tributação pelo Lucro Real para fins 

acadêmicos. Na atmosfera de Recursos Humanos, todo o capital humano 

necessário para a operação foi projetado, assim como todo o suporte que a 

companhia disponibilizará para  que o mesmo trabalhe motivado e alinhado com os 

objetivos estratégicos da companhia. Na era digital, um sistema ERP coerente com 

o tamanho e atividade da empresa foi minuciosamente escolhido para que seus 

módulos suprissem as necessidades organizacionais. Para suporte de tudo isso, a 

estrutura administrativa e comercial foram projetadas para funcionamento da 

empresa e  fidelização dos clientes e consumidores, a partir do posicionamento da 

marca junto ao mercado. Por fim, todas as demonstrações financeiras e contábeis 

foram realizadas para captação de investidores em potencial para financiar o projeto, 

que demonstrou grande capacidade rentável e viabilidade num negócio inovador. 

 

Palavras-chave: Minikit de limpeza. Clean Touch. Inovação. Celular. Tablet. 

 

 



ABSTRACT 

 

This project will approach all organizational perspectives for opening a cleaning 

Minikits factory for Phones and Tablets screens, named Clean Touch. The business 

plan has been prepared for operation start in 2017, with projection to the end of 

2018, considering the year 2016 as a pre-operative for opening the business. In the 

marketing area, customers and consumers with online research and personal to 

define the market segment were mapped. The company's strategic direction was 

drawn from the analysis of the internal and external environment, as well as the 

coherent strategic framework with the achievement of the vision of the company. The 

productive aspects demanded all the planning of the plant, from its location to the 

productive capacity to meet product demand. All legal aspects of company's activity 

in accordance with current legislation were treated, based on taxation through 

taxable income for academic purposes. In the atmosphere of human resources, all 

the human capital needed for the operation was designed, as well as the support that 

the company provide for the people work motivated and aligned with the strategic 

objectives of the company. In the digital age, a coherent ERP system with the size 

and company activity was carefully chosen for its modules supplies the 

organizational needs. To support all this, the administrative and commercial structure 

are designed for the company's operating and loyalty of customers and consumers, 

from brand positioning in the market. Finally, all financial and accounting statements 

were made to potential investors of funding to finance the project, which showed 

great profitable capacity and feasibility of an innovative business. 
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INTRODUÇÃO 
 

Um projeto se justifica pela necessidade almejada por um cliente e o 

potencial em satisfazê-la, no mundo global competitivo, cabe às empresas que têm 

visão de mercado, identificar essa necessidade e conquistá-lo. 

A primeira vista pode parecer algo simples, mas não é, já existem produtos 

e serviços para suprir quase tudo, alguém que faz as tarefas pra você, ou um 

produto que dispense esse alguém, é aí que entra a inovação, algo inédito no 

mercado ou que reinvente a forma de utilização de determinado produto, seja um 

bem ou um serviço. 

Ligado diretamente a inovação, está a tecnologia, atento a esse detalhe, o 

projeto demonstra um Plano de Negócios proposto para desenvolvimento de um 

produto inovador, o Clean Touch, baseado num minikit de limpeza para telas de 

celulares e tablets. 

Quem nunca limpou a tela do aparelho celular esfregando-a contra uma 

peça de roupa, e muitas vezes, nem ficou tão limpo assim, a praticidade e 

comodidade de um minikit de limpeza compacto e portátil, será o diferencial 

apresentado neste projeto. 

Nos capítulos a seguir serão demonstradas todas as etapas necessárias 

para constituição da fábrica e início da produção do Clean Touch, com um plano 

projetado para 24 meses de atividade, na região de Curitiba, com comercialização 

para todo o território nacional. 
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1 ASPECTOS MERCADOLÓGICOS 
 

Para abertura de qualquer negócio seja na área produtiva ou setor de 

serviços, no atual mercado de rápidas transformações e grande fluxo de 

informações, os aspectos mercadológicos são pontos determinantes, e nos mostram 

um cenário do futuro em que se pretende atuar. Seus principais referenciais para 

determinar as diretrizes, são a descrição do público-alvo através da segmentação, e 

a pesquisa de mercado, voltados a identificar os dados primários dos consumidores 

e clientes, garantindo um melhor desempenho de seu negócio e conhecimento de 

seu nicho.  

Através da elaboração e aplicação dos questionários voltados para o 

consumidor e para o cliente, os dados levantados são de extrema importância para 

se determinar a segmentação da empresa e a aceitação do produto, além de 

contribuir para futuras análises de ameaças e oportunidades para o negócio 

proposto. A justificativa do projeto depende da análise desses dados e informações. 

Os aspectos mercadológicos serão definidos a partir daí. 

 

1.1 DESCRIÇÃO DO MERCADO-ALVO 

 

A necessidade por novas idéias e projetos inovadores é a grande 

motivação para que empreendedores busquem conhecer o real mercado, e o perfil 

dos consumidores de seus produtos e serviços. O público-alvo é o ponto chave para 

o sucesso de um novo negócio, e saber a real necessidade de certo produto para 

um determinado mercado em qualquer ciclo de vida de uma empresa. Um produto 

inovador requer muito mais sensibilidade em suas pesquisas, por se tratar de um 

produto ainda sem perfil de mercado definido. A pesquisa para conhecer o mercado-

alvo, tem como principais pontos, identificar a faixa etária, a renda familiar, 

predominância de sexo, ou seja, as informações necessárias para o 

desenvolvimento do negócio.  

A previsão do futuro organizacional é muito importante para a sobrevivência 

de um novo negócio, portanto, a tendência de mercado quanto ao crescimento é de 

fundamental importância no processo de levantamento de dados, se faz necessário 

coletar estas informações a partir da pesquisa, e o que esses resultados 
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representam para o nicho de mercado em que se pretende atuar. Um nicho é um 

grupo definido mais estritamente, um mercado pequeno cujas necessidades não 

estão sendo totalmente satisfeitas (KOTLER, 2000).  

1.1.1 Segmentação 

 

 Segundo Churchill e Peter (2000, p. 204), Segmentação de mercado é o 

processo de dividir um mercado em grupos de compradores potenciais que tenham 

semelhantes necessidades e desejos, percepções de valores ou comportamentos de 

compras. Cada organização procura através de questionários e pesquisas de 

mercado, conhecer o seu segmento no mercado em que este inserido, procurando 

conhecer o público-alvo a ser atacado. 

  

1.1.2 Segmentação Geográfica  

 

 Este tipo de segmentação tem por objetivo delimitar as áreas de analises e 

atuações por parte da empresa, através de divisões geográficas, constituídas por 

nações, países, estados, municípios e bairros, este tipo de segmentação ajuda a 

definir gostos específicos e perfil de consumidores por locais geográficos. A 

informática tem sido uma ferramenta muito importante para as empresas na 

segmentação geográfica, programas são desenvolvidos para armazenar em banco 

de dados, informações importantes de seus clientes. O software pode mostrar a um 

varejista que a maior parte de seus clientes esta num raio de 16 Quilômetros de sua 

loja ou se concentra em determinados CEPs (KOTLER, 2006). 

  

Segmentação Demográfica 

 

 Conforme Kotler (2006), homens e mulheres costumam ter orientações 

atitudinais e comportamentais diferentes, devido em parte a características 

genéticas, em parte ao tipo de socialização. Agradar homens e mulheres tem sido 

uma tarefa cada vez mais complexa para as empresas de marketing, a guerra dos 

sexos da compra, mostra que ambos os grupos, importantes da segmentação 

demográfica, apresentam características próprias na decisão da compra de certos 

produtos. Os homens para efetuar uma compra, precisam ser atraídos pelos 
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anúncios, enquanto que as mulheres não necessitam de tantos estímulos a 

compras, assim as empresas estão começando a realizar estas campanhas de 

marketing, mais focadas para cada sexo. 

 
A maneira mais comum de segmentar mercados de consumo é usar a 

segmentação demográfica, que envolve dividir o mercado com base em 

características da população. Essa abordagem segmenta os consumidores 

de acordo com variáveis como sexo, idade, raça ou etnia, nível de renda, 

ocupação, nível de instrução e tamanho e composição da família 

(CHURCHILL e PETER, 2000 p. 209). 

 

 A renda e classe social são grupos da segmentação demográfica bastante 

utilizada, por empresas que vendem principalmente produtos e serviços que 

agregam valores de grande utilidade no cotidiano dos consumidores, como 

automóveis, eletrodomésticos, viagens e etc. Conforme os clientes vão migrando 

para classes sociais de maior poder aquisitivo, seus produtos e serviços de consumo 

passam a ter maior qualidade e marcas mais caras.  

 

1.1.3 Segmentação Psicográfica 

 

 Esta segmentação busca principalmente informações relacionadas ao estilo 

de vida de seus consumidores, levantando dados mais diretamente aos seus 

interesses e opiniões, e seus principais interesses na compra de certos produtos. 

Certas informações desta segmentação podem ser determinantes para o 

lançamento de produtos ou reposicionamento da marca em relação ao mercado, 

direcionados para certos grupos de consumidores. 

 
Psicografia é a ciência que estuda a psicologia e a demografia para 

entender melhor os consumidores. Na segmentação psicográfica, os 

compradores, são divididos em diferentes grupos com base no estilo de 

vida, na personalidade e nos valores (KOTLER, 2006 p. 249). 
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1.1.4 Segmentação Comportamental 

 

 Esta segmentação de mercado busca conhecer o mercado-alvo através do 

comportamento na hora da compra de certos produtos, variáveis como 

comportamentos impulsivos, pessimistas, tradicionais e confiantes são analisados 

para segmentar grupo e destinar vendas de produtos específicos para tais 

consumidores. A segmentação baseada no comportamento dos consumidores 

geralmente centra-se em alguma combinação de frequência de uso, situação de 

lealdade, e situação de usuário (CHURCHILL e PETER, 2000). 

 

a) Frequência de uso: baseia-se na probabilidade de que consumidores que 

efetuaram uma compra no passado, venham a retornar a comprar novamente, 

também baseado na “regra 80/20” na qual 80% das vendas são  para 20% 

desses clientes. 

b) Situação de lealdade: A coerência que os clientes mantêm ao comprar a 

mesma marca de um determinado produto ou demostrar comprometimento em 

relação a ela é chamada de lealdade à marca (CHURCHILL e PETER, 2000). 

c) Situação de usuário: tem como objetivo identificar e analisar em que situação 

este usuário da marca se encontra, como um usuário da marca no passado, 

usa atualmente ou pretende usar no futuro, para que se possa elaborar a oferta 

correta para este usuário. 

1.1.5 Segmentação do Projeto 
 

 A pesquisa de mercado direcionada aos consumidores, para aderência do 

produto Clean Touch, foi elaborada e aplicada no mês de Abril de 2016 através de 

formulário online, o qual foi enviado via e-mail e lançado em redes sociais, isto 

evidencia uma inovação quanto à aplicações de pesquisa, e os benefícios que a 

internet vem proporcionando, porém houve uma lentidão no retorno das pesquisas 

respondidas online.  

 Com o número suficiente de pesquisas foi 185 respondidas, o próximo 

passo foi tabular as respostas para realização do levantamento de dados, e 

definição da segmentação de mercado. 
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 Foi apurado que 94% dos entrevistados possuíam um aparelho com tela 

touch screen, isto devido ao investimento alto das indústrias de smartphones e 

tablets na interatividade e entretenimento que estes aparelhos proporcionam aos 

seus usuários, com essa informação já se pode ter uma definição sobre a 

segmentação e público-alvo a ser atingido. Outro dado pertinente à segmentação foi 

a questão relacionada à aceitação da inovação referente ao produto apresentado, 

cerca de 75% dos potenciais consumidores estariam dispostos a adquirir o produto 

apresentado na pesquisa. 

 Analisando os dados obtidos na pesquisa, concluiu-se que o mercado-alvo 

da empresa Clean Touch, baseia-se em três principais segmentações: geográfica, 

demográfica e psicográfica.  

 A geográfica é justificada pela área de comercialização em que a empresa 

atuará para atender os potenciais consumidores, sendo, a princípio, no município de 

Curitiba e região metropolitana, onde a pesquisa foi aplicada. Em função da pouca 

demanda houve uma revisão da área de atuação para o nível nacional, para que o 

projeto tornasse viável. Os dados demográficos da pesquisa mostram uma 

tendência de aceitação do produto por ambos os sexos, com uma faixa de 55 

respondentes homens entre 15 e 59 anos e renda familiar que vai de R$ 830, 00 a 

R$ 10375,00, e 65 respondentes mulheres com as mesmas faixas de idade e renda 

familiar. Os costumes e hábitos dos pesquisado referem-se aos seus aparelhos 

como: smartphones e tablets quanto à segmentação psicográfica foi realizada sobre 

a limpeza e conservação da tela, dando suporte para o levantamento dos dados. 

1.2 PESQUISA DE MERCADO 

 

 A pesquisa de mercado serve para obter informações de monitoramento 

tanto dos consumidores como também, dos concorrentes e fornecedores, para o 

lançamento de um produto ou serviço, assim como dimensionar demanda, previsão 

de vendas, analisar tendências e formular estratégias para atingir o público-alvo. 

Parte do plano de negócios a pesquisa de mercado, também desempenha papel 

fundamental em várias fases no inicio de qualquer negócio. Quanto maior o seu 

conhecimento sobre o mercado, clientes, fornecedores e concorrentes, melhor será 

o desempenho de seu negócio (GOMES, 2013). 
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1.2.1 Pesquisa Exploratória 

 

 Conforme Barquette e Chaoubah (2007, p. 24), o principal objetivo da 

pesquisa exploratória é entender preliminarmente um problema. Por isso, muitas 

destas pesquisas iniciam-se com um estudo do tipo exploratório. Este tipo de 

pesquisa tem seu foco em fontes secundárias, como livros, jornais, internet, entre 

outras, em experiências, estudos de casos e observações informais. O que se 

procura, ao serem desenvolvidos estudos exploratórios, é identificar dados que 

caracterizem um problema e formular hipóteses sobre o objeto em estudo. 

1.2.2 Pesquisa Conclusiva 

 

 Pesquisas descritivas conclusivas são formuladas com objetivos bem 

específicos por quem às está aplicando, essas pesquisas são estruturadas com 

perguntas, geralmente direcionadas ao problema a ser estudado. O pesquisador 

precisa saber exatamente o que pretende com a pesquisa, ou seja, quem ou que 

deseja medir, quando e onde o fará, como o fará e por que deverá fazê-lo (MATTAR, 

2008, p.12).  

 

Conforme Mattar (2008, p.13), a pesquisa descritiva é utilizada quando o 

propósito for: 

 Descrever as características de grupos. 

 Estimar proporção de elementos numa população específica que tenha 

determinadas características ou comportamentos. 

 Descobrir ou verificar a existência de relações entre variáveis. 

1.2.3 Questionário Aberto / Fechado 

 

 A elaboração de questionário de pesquisa é a atividade que exige maior 

atenção em todo o processo, pois será ele trará do mercado todas as informações 

essenciais para o sucesso da empresa (AZEVEDO, 2004).  

Têm-se questionários abertos, focados em perguntas de âmbito qualitativos 

sobre o produto ou serviço, normalmente estes questionários são o que representa 

para os respondentes maiores garantia de anonimato, quanto às respostas 

preenchidas. Nos questionários fechados com foco em perguntas de âmbito 
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quantitativas, as mensurações têm grande uniformidade nos questionários. Frases 

padronizadas, ordem padronizada das perguntas, perguntas padronizadas e opções 

de respostas padronizadas asseguram grande uniformidade entre uma mensuração 

e outra. Por outro lado, as entrevistas pessoais tendem a apresentar um baixo índice 

de uniformidade (MATTAR, 2008 p. 77). 

1.2.4 Pesquisa Qualitativa 

 

 Na definição da pesquisa a ser aplicada, avaliam-se objetivos principais da 

pesquisa, as informações que se pretendem levantar e o público-alvo que se 

pretende atingir, nestes casos temos as pesquisas qualitativas, as quais não exigem 

um rigor estatístico em sua aplicação. São respondidas geralmente pelos usuários 

de produtos ou serviços inovadores, para levantar questões e opiniões diversas 

sobre os mesmos. De acordo com o (AZEVEDO, 2004), os principais métodos de 

pesquisas qualitativas são:  

 

 Grupos de enfoque (focus group): estudo exploratório em que os consumidores 

de um produto são convidados a participar de um grupo para discutir sobre 

determinado assunto com o acompanhamento de um moderador. 

 Entrevistas em profundidade: em situações nas quais o focus group não pode 

ser aplicado, a entrevista pessoal é uma das alternativas mais usadas para a 

pesquisa qualitativa. 

 Consumidor oculto: é um levantamento feito por um profissional que 

experimenta os produtos e serviços de uma empresa passando-se por um 

consumidor. 

 Teste clínico: trata-se de uma entrevista com um consumidor após a 

experimentação de um produto ou serviço. 

1.2.5 Pesquisa Quantitativa 

 

 A quantitativa conforme o nome já mostra, busca a quantificação através de 

indicadores estatísticos e numéricos, é preciso definir o público-alvo conforme as 

variáveis geográficas, demográficas e comportamentais, características da pesquisa 

quantitativa são a amostragem, desvio padrão, margem de erro e etc, (AZEVEDO, 

2004). 
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 A amostragem é item de fundamental importância para as resposta da 

pesquisa quantitativa, o tamanho da amostra são disponibilizadas através de tabelas 

estatísticas, para definição de margem de erro, definição do tamanho da amostra e 

aplicação do questionário. Mais importante ainda que dimensionar corretamente o 

tamanho da amostra é escolher criteriosamente os entrevistados, cuidando para que 

não ocorra qualquer tipo de contaminação na amostra (AZEVEDO, 2004). 

1.2.6 Dados primários 

 

 Dentro dos tipos de dados, encontramos duas fontes de dados principais, 

os primários e os secundários, os primários são considerados os dados que 

precisam ser coletados em campo, onde nenhuma fonte externa pode fornecer, 

quando isto se faz necessário cabe ao pesquisador elaborar, estruturar e definir a 

abordagem de pesquisa e a maneira que serão coletados. São aqueles que não 

foram antes coletados, estando ainda em posse dos pesquisados e que tem o 

propósito de atender ás necessidades especificas da pesquisa em andamento 

(MATTAR, 2008). 

1.2.7 Dados Secundários 

 

 De acordo com Mattar (2008, p. 41) os dados secundários: são aqueles que 

já foram coletados, tabulados, ordenados e, às vezes, até analisados e que estão 

catalogados a disposição dos interessados. Alguns exemplos destas fontes são 

livros, internet, banco de dados de outras empresas, dados de censos econômicos e 

populacionais, fundações, órgãos oficiais, painéis feitos por institutos de pesquisa, 

universidades entre outros institutos oficiais responsáveis por pesquisas.  

 É aconselhável iniciar-se uma pesquisa de marketing pela consulta de 

dados secundários (pesquisa exploratória). Eles podem revelar-se suficientes para 

elucidar o problema de pesquisa, dispensando o trabalho de campo e gerando 

economia de recursos (BARQUETTE e CHAOUBAH, 2007 p. 41). 

 Dados secundários internos são assim chamados os dados pertencentes à 

própria empresa a qual esta sendo realizada a pesquisa, muitas delas não têm o 

costume de armazenar certos dados, em níveis de detalhe que sirvam de base para 

as necessidades da pesquisa, e nestes casos é necessário recorrer aos dados 

secundários externos, para se atingir os objetivos. Alguns exemplos de jornais e 
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revistas para fonte de dados são: IstoÉ, Exame, Veja, Época, Folha de São Paulo, 

Gazeta Mercantil, Diário Catarinense entre outras. Para exemplo das fontes 

governamentais de dados secundários estão o Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (IPEA), Agência 

Nacional de Saúde (ANS), entre outras. 

1.2.8 Formas de Aplicação 

 

 Existem inúmeras formas de aplicar uma pesquisa, na hora de escolher um 

desses meios o importante é saber realmente se ele irá suprir todos os requisitos 

pertinentes à pesquisa, e ao levantamento dos dados necessários. De acordo com o 

SEBRAE-SP (2004), os principais meios para aplicação dos questionários são: 

correspondência, telefone, e-mail, internet, entrevista pessoal e autoaplicável. Segue 

abaixo um comparativo das vantagens e desvantagens, com particularidades de 

cada um.  

 

TIPO DE PESQUISA VANTAGENS DESVANTAGENS 

ENTREVISTA PESSOAL 
- Versatilidade 

- Interatividade 

- Custo elevado 

- Processo demorado 

CORRESPONDÊNCIA 
- Cobertura ampla 

- Baixo custo 

- Baixo retorno 

- Processo mais lento 

TELEFONE 
- Rapidez 

- Flexibilidade 

- Restrita 

- Inconveniência 

AUTOAPLICÁVEIS 
- Fácil implantação 

- Baixo custo 

- Restrita 

- Baixo retorno 

INTERNET 
- Rápida 

- Baixo custo 
- Restrita a quem tem acesso 

QUADRO 1: Comparativo das vantagens e desvantagens dos tipos de pesquisa. 
Fonte: Adaptado da cartilha Pesquisa de Mercado SEBRAE-SP (2004). 

 

1.3 AMOSTRA  

 

 A amostra trata uma parte aleatória de uma população, para a coleta de 

dados relevantes de uma pesquisa, os elementos estudados servem de parâmetro 

para se analisar uma população inteira. A amostragem pode ter vantagens 

significativas em uma pesquisa, pois em um estudo em que poucos elementos 

representam uma população inteira, a amostra economiza mão-de-obra, tempo e 
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obtenção de dados mais precisos. Elas dividem-se em probabilísticas e não 

probabilísticas. Amostragem é o processo de colher amostra de uma população 

(MATTAR, 2008). 

 A essência de uma boa amostra consiste em estabelecer meios para inferir, 

o mais precisamente possível, as características da população através das medidas 

das características da amostra (MATTAR, 2008). 

1.3.1 Probabilística 

 

 A amostragem probabilística serve para compor uma amostra com 

elementos selecionados aleatoriamente para compor uma amostra, sendo diferente 

de zero, tornando a pesquisa mais confiável e objetiva, pois os elementos 

selecionados têm grande chance de participar da amostra não pela vontade do 

pesquisador e nem pelo entrevistado.  

 Esse fato, em termos estatísticos, significa que a amostragem probabilística 

permite calcular em que medida os valores de variáveis obtidas nas amostras 

diferem dos valores da população. Essa diferença é chamada de erro amostral e 

advém exclusivamente do fato de estarem sendo tomadas medidas numa amostra e 

não em toda a população (MATTAR, 2008).  

1.3.2 Não Probabilística 

 

 Ao contrário da probabilística, a amostragem não probabilística tem sua 

aplicação de modo não aleatório, se baseando na confiança do pesquisador, isto 

traz uma característica marcante do público-alvo, porém não da uma certeza dos 

resultados amostrais. Algumas das principais razões para o uso da amostragem não 

probabilística, esta nas pesquisas em que os entrevistados de certa quantidade de 

pessoas não estão todos disponíveis para responder as pesquisas, então se aplica 

na quantidade que se disponibilizou em responder, outra razão é que este tipo de 

amostragem se mostra tecnicamente superior na teoria, porém ocorrem problemas 

na parte prática, neste caso a não probabilística torna-se a melhor opção. Outra 

razão em que a opção é a não probabilística, quando os recursos financeiros, 

humanos, materiais e o tempo são escassos, tornando-se a melhor opção ao invés 

de não aplicar a pesquisa. 
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 Amostragens não probabilísticas pode ser por conveniência (ou acidentais), 

julgamento (ou intencionais), ou por cotas (ou proporcionais). 

 Amostras por conveniências são selecionadas, como o próprio nome diz, 

por alguma conveniência do pesquisador. É o tipo de amostragem menos confiável, 

apesar de barato e simples. É utilizado frequentemente, para testar ideias sobre 

determinado assunto de interesse (MATTAR, 2008). 

 Uma estratégia muito utilizada na amostragem intencional é a de se 

escolherem casos julgados como típicos da população em que o pesquisador está 

interessado, supondo que os erros de julgamento nessa seleção tenderão a 

contrabalançar-se (MATTAR, 2008).  

 Amostras por cotas constituem um tipo especial de amostras intencionais. 

O pesquisador procura obter uma amostra que seja similar, sob alguns aspectos, à 

população. Há a necessidade de se conhecer, a priori, a distribuição na população 

de algumas características controláveis e relevantes para o delineamento da 

amostra (MATTAR, 2008). 

1.3.3 Cálculo Amostra Cliente 

 

 Entre os potenciais clientes entrevistados, foram aplicados 35 

questionários, 15 em quiosques de shopping center’s, 10 em lojas de informática e 

outros 10 em lojas de celulares. As pesquisas foram realizadas in loco nos locais 

descritos, e posteriormente os resultados alimentados na ferramenta online do 

questionário para tratamento dos dados coletados. 

1.3.4 Cálculo Amostra Consumidor 
 

 Foram aplicados 185 questionários para consumidores em potencial, no 

caso, respondentes entre 15 e 59 anos, obtendo-se um índice de 75% de aceitação 

sobre o produto proposto, onde os entrevistados afirmaram que estariam dispostos a 

comprar o Clean Touch. 
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1.4 PESQUISA CLIENTE 

 

 Tão importante quanto a pesquisa do consumidor, a pesquisa do cliente 

tem a função de levantar dados relevantes à aceitação do mercado, quanto ao 

produto que está sendo apresentado. Esta pesquisa busca saber informações, das 

quais possa ser levantado o segmento de clientes disposto a revender o produto em 

sua loja, ela aborda perguntas de cunho informativo sobre o tipo de ramo do 

estabelecimento, formas de pagamento de fornecedores, aceitação do produto 

pesquisado, entre outros. 

 

1.4.1 Qualificação e Estrutura da Pesquisa Cliente 

 

 Para obter os dados primários da segmentação dos potenciais clientes, 

inicialmente foi elaborado um questionário piloto, com perguntas direcionadas para 

levantamento das principais informações relativas aos clientes. Depois de aplicado, 

foram efetuados alguns ajustes em perguntas que seriam mais relevantes ao 

projeto, e excluídas outras que não seriam tão relevantes na mensuração dos 

dados.  

 
FIGURA 1: Representantes entrevistados nos pontos de venda. 
Fonte: Dados primários. 

 
 

 Os questionários foram aplicados de forma aleatória em lojas especificas 

do ramo de celulares e produtos de informática. 

 Foram realizadas 35 pesquisas distribuídas nos três segmentos, quiosques 

de celulares em shopping centers, lojas de celulares e lojas de informática. 

 

 

 

40% 

34% 

26% 
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1.4.2 Análise e Interpretação da Pesquisa Cliente 

 

A maioria das pessoas entrevistadas nas empresas foi de microempresas, 

fato justificado pelo ponto de venda proposto para o Clean Touch, lojas de comércio 

de celulares, quiosques de acessórios e lojas de informática. 

 Aproximadamente metade das pessoas entrevistadas nas empresas 

comercializa algum kit convencional de limpeza para telas, valor que serviu de base 

para a previsão da demanda do projeto, visto que se trata de um produto inovador 

no mercado, sem dados históricos para referência. 

 

 
FIGURA 2: Índice de comercialização de kit convencional de limpeza 
Fonte: Dados primários. 

  
 

 Os representantes dos pontos de venda entrevistados mostraram grande 

interesse na ideia inovadora do Clean Touch, e 91% dos respondentes afirmaram 

estarem dispostos a comercializar o produto em seus estabelecimentos. 

 

 
FIGURA 3: Índice de aceitação para comercialização do Clean Touch 
Fonte: Dados primários. 

 
  

1.5 PESQUISA CONSUMIDOR 

 

O consumidor é a ponta do ciclo de vida da empresa, é nele que toda a 

qualidade, esforço, vantagem, e valor do produto será percebido, além da decisão 

54% 

9% 
91% 

46% 
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de compra em si, por isso a pesquisa com 185 usuários finais do produto foi de 

extrema importância para um desenvolvimento sensato do produto que será 

entregue. 

1.5.1 Qualificação e Estrutura da Pesquisa Consumidor 

 

 A aplicação da pesquisa do consumidor foi de fácil estruturação, visto que a 

maioria das pessoas utilizam aparelho celular, ou tablet, com tela touch screen, 

baseado nessa premissa, foi desenvolvido um questionário que abordou inicialmente 

o perfil do entrevistado, e na sequência seus hábitos com o seu aparelho celular, e 

concluindo, seu real interesse e fatores determinantes na criação do Clean Touch 

como está detalhado a seguir. 

 

1.5.2 Análise e Interpretação da Pesquisa do Consumidor  

 

A questão referente ao sexo teve tênue diferença entre os respondentes do 

público masculino e público feminino, 44% para o primeiro e 56% para o segundo 

respectivamente. O questionário foi aplicado para usuários comuns de telefone 

celular, que hoje em dia, é quase uma unanimidade entre a população urbana. 

 

 

 
FIGURA 4: Gênero dos consumidores entrevistados 
Fonte: Dados primários. 

 

A maioria dos respondentes, 39%, tem entre 20 e 24 anos, seguidos de 

19% entre 25 e 29, 15% encontram-se nas faixas de 18 a 19, e outros 15% de 30 a 

39 anos. Índices justificados pela maioria de questionários aplicados no âmbito 

acadêmico, onde o público jovem predomina.  

56% 

44% 
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FIGURA 5: Faixa etária dos entrevistados 
Fonte: Dados primários. 

 

 Baseado nos orçamentos familiares do IBGE 2008-2009, foi constatado que 

a maioria de 35% dos respondentes da pesquisa, possui renda entre R$2.490,00 a 

R$4.150,00 mensalmente, seguidos de 27% que recebem de R$1.245,00 a 

R$2.490,00, e um percentual considerável de 19% dos respondentes recebem de 

R$4.150,00 a R$6.225,00, ressaltando que o valor considera o orçamento familiar. 

 
FIGURA 6: Perfil de renda dos entrevistados 
Fonte: Dados primários. 

 
  

 A era digital traça os caminhos que serão desenvolvidos hoje em dia em 

qualquer tendência tecnológica de um produto ou serviço, e mais que sabido, o 

celular é a ferramenta multimídia mais explorada para centralização de 

possibilidades e conectividade num só aparelho, seguindo o padrão, a estatística 

mostra que a maioria esmagadora dos respondentes, 94%, possui um aparelho 

celular, ou tablet, com a tecnologia touch screen, tela sensível ao toque dos dedos, 

pergunta que corrobora com a justificativa do projeto para higiene e conservação 

desse tipo de tela que está em contato severo. 

 

39% 

19% 15% 

15% 

35% 

19% 

27% 
9% 
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FIGURA 7: Entrevistados com aparelho Touch Screen (sensível ao toque) 
Fonte: Dados primários. 

 
 

 Observou-se o hábito dos respondentes em limpar a tela de seus celulares, 

pois com o toque, os aparelhos acabam ficando sujos e engordurados. 

 A maioria dos respondentes (55%), têm o hábito de limpar a tela do 

aparelho, 29% limpam esporadicamente e 16% afirmam não ter o costume de limpar 

a tela, índice que não indica que a limpeza nunca ocorra.  

 
FIGURA 8: Frequência de limpeza de tela 
Fonte: Dados primários. 

 
 
Nessa questão foram abordados os produtos ou métodos substitutos para 

limpeza da tela do celular ou tablet, a maioria dos respondentes (65%), diz limpar a 

tela do aparelho “passando-o” sobre alguma peça de roupa do corpo, mais 

comumente blusa, camisa e calça, método não recomendado para tela do aparelho, 

caso o tecido seja muito áspero ou haja algum grão residual ou botão, que ao 

atritado, risque a tela. Outros 15% disseram realizar a limpeza com uma flanela e 

produto específico para limpeza, método recomendável, porém normalmente 

realizado na residência do usuário que não tem a portabilidade dos materiais 

necessários para esse fim. O restante dos respondentes afirmou utilizar um 

guardanapo ou papel toalha umidecido para limpeza ou a realizam com a própria 

mão, método que pode acarretar os mesmos problemas citados anteriormente. 

94% 6% 

55% 

29% 16% 
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FIGURA 9: Métodos alternativos para limpeza de tela 
Fonte: Dados primários. 

  

Nessa questão foi abordado o índice de consumidores reais que estariam 

dispostos a adquirir o Clean Touch proposto na pesquisa mercadológica, a aceitação 

foi de 75%, mais precisamente, 138 respondentes que comprariam o produto, 

considerando a novidade no mercado e inovação apresentados, concluiu-se como 

um resultado muito satisfatório.  

 
FIGURA 10: Índice de aceitação do Clean Touch para o Consumidor 
Fonte: Dados primários. 

 
  

1.6 INTERPRETAÇÃO GERAL DA PESQUISA COM CLIENTE E CONSUMIDOR  

 

 Realizada a pesquisa de mercado do produto proposto, obteve-se grande 

êxito com o consumidor potencial. 

 As pessoas entrevistadas acharam muito interessante, pois costumam 

limpar a tela de seus celulares na própria roupa, e um chaveiro é interessante e fácil 

de carregar em bolsas e/ou no carro. No caso de consumidor final foi mais fácil 

realizar a pesquisa, do que com clientes para revenda do produto, eles tiveram mais 

resistência ao responder as perguntas devido ao mercado e ao receio do 

concorrente.   

65% 

15% 

9% 

7% 

75% 

25% 

Outros 
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1.7 MENSURAÇÃO DA DEMANDA  

 

 Medir a necessidade de mercado, desde o rendimento, geração, classe 

social e estilo de vida, tudo está baseado na demanda de mercado, para uma 

análise mais detalhada, é necessário saber o que o cliente precisa, ou seja, o 

mercado em si necessita, começando por um questionário de pesquisa de mercado.  

 De acordo com MATTAR (1996 p. 41), “existe uma infinidade de dados 

úteis para marketing que já foram coletados, tabulados e, às vezes, até analisados, 

que estão catalogados à disposição dos interessados e que vão exigir-lhes apenas o 

esforço de dedicar algum tempo na internet, em bibliotecas, visitas aos órgãos 

governamentais, leitura de jornais e revistas, na consulta de informações 

padronizadas de empresas de pesquisas ou na consulta de informações internas da 

própria empresa”.  

 Visão geral da mensuração e demanda de mercado é uma das principais 

razões para aproveitamento de uma oportunidade no mercado. Com a pesquisa 

concluída, a empresa poderá mensurar o crescimento, o tamanho e o potencial de 

lucros. Os gerentes precisam saber o que é mensuração de demanda de mercado, 

produção e levantamento de recursos financeiros para um planejamento bem 

definido.  

 Uma empresa pode preparar estimativas de demanda, dividindo-as da 

seguinte maneira: níveis de produto, níveis espaciais e níveis de tempo, e cada uma 

delas atendem um propósito específico. Uma empresa poderá prever uma demanda 

de curto prazo para um devido produto para poder fazer o pedido de matéria prima.  

 Mercado é o conjunto de todos os compradores efetivos e potenciais Kotler  

(2000 p. 140), segue  ainda que o tamanho do mercado depende do número de 

compradores que possa existir para uma determinada oferta ao mercado. 

Normalmente o interesse do consumidor não basta para definir o mercado, neste 

caso o mesmo deve ter renda suficiente para ter o acesso a oferta. Dependendo das 

ofertas poderão haver restrições conforme a empresa ou o governo, exemplo na 

venda de bicicletas somente para maiores de 21 anos, assim seu público alvo será 

diferente um mercado disponível qualificado ou consumidores que possuem renda 

diferenciada, também poderá expandir seu público-alvo de outra maneira reduzindo 

o preço de seu produto, ou ofertando a outro tipo de público, que não imaginava 

comprar seu produto em outros lugares.  Dentro do vocabulário de mensuração, os 
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administradores prevêm estimativas, projeções, metas e quotas de vendas, e a  

demanda da empresa.  

 Ainda em Kotler: “Demanda de mercado por um produto é o volume total 

que seria comprado por um grupo definido de consumidores, em determinada área 

geográfica, em um período de tempo definido, em um ambiente de mercado definido 

sob um determinado programa de marketing”. Muitas vezes ela é chamada função 

de demanda de mercado. O potencial de mercado mostra a demanda esperada e 

não a máxima, potencial de mercado é o limite abordado pela demanda de mercado, 

a medida que os gastos de marketing do setor industrial se aproximam do infinito, 

para determinado ambiente. O potencial de mercado é mais alto durante a fase de 

prosperidade, ela é elástica.  

1.7.1 Mensuração de demanda do Cliente 

 

 A partir da pesquisa mercadológica, foi levantado o número mensal de kits 

de limpeza convencionais que serão vendidos nos pontos de venda propostos para 

comercialização do Clean Touch, visto que é um produto inovador que ainda não 

existe no mercado. 

 A pesquisa foi aplicada para potenciais clientes nos ramos de lojas de 

informática, lojas de celulares e quiosques de acessórios para celulares de shopping 

centers, pontos de venda que foram os mais votados na pesquisa do consumidor 

para encontro do produto proposto. 

 Com os dados em mãos, a média resultante da venda de 24 kits de limpeza 

similares por mês em lojas de celulares; 4 em quiosques de shopping’s e 12 em 

lojas de informática foi multiplicada pelo número desses pontos de venda localizados 

a nível nacional no Brasil, esses que foram levantados com auxílio do 

TELELISTAS.NET que exibe todos os estabelecimentos cadastrados em seu banco 

de dados. Para os pontos de venda em lojas de celulares, foram levantados 3.107 

locais a nível nacional, 9.365 lojas de informática, e 1.854 quiosques de celulares de 

shopping. Isso resultou no mercado global de atuação no segmento, desse mercado, 

foi multiplicado o nível de aceitação coletado na pesquisa do cliente, 93% para lojas 

de celulares, 83% para lojas de informática e 100% nos quiosques de acessórios 

para celulares, chegando então ao mercado potencial. 
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 Do universo mercadológico definido, foi estipulado um market share de 

10% desse mercado potencial, para o Clean Touch, além disso, para 

estabelecimento da demanda mensal dos 24 meses de atuação do projeto, foi 

considerado um aumento global de 7% conforme pergunta do questionário feita aos 

clientes, dado resultante da média do crescimento anual dos três tipos de loja 

definidos para venda. 

 
QUADRO 2: Mensuração da demanda para o Cliente 
Fonte: Dados secundários 

 

1.7.2 Mensuração de demanda do Consumidor  

 

 A mensuração da demanda do consumidor foi baseada no índice de 

aceitação por parte do mesmo, visto que a demanda real será projetada para o 

cálculo que o Cliente estiver disposto a comercializar. 

DELIMITAÇÃO DO TAMANHO DE MERCADO Informações Cálculo
Pontos de venda
Nº de Lojas de Celulares no Brasil 3.107      
Nº de Lojas de Informática no Brasil 9.365      
Nº de Quiosques de Acess. Cel nos shopping's Brasil nº de shopping's x média d     1.854,00 
Média de venda de Kits de Limpeza Convencionais
Lojas de Celulares no Brasil dados pesquisa primária 24,17      
Lojas de Informática no Brasil dados pesquisa primária 12,20      
Quiosques de Acess. Cel nos shopping's dados pesquisa primária 4,00        
Média de Aceitação do produto proposto
Lojas de Celulares no Brasil 93%
Lojas de Informática no Brasil 83%
Quiosques de Acess. Cel nos shopping's 100%
Mercado Global
Lojas de Celulares no Brasil 75.086    
Lojas de Informática no Brasil 114.253  
Quiosques de Acess. Cel nos shopping's 7.416      
Mercado Pontencial (Global x Aceitação)
Lojas de Celulares no Brasil 69.830    
Lojas de Informática no Brasil 94.830    
Quiosques de Acess. Cel nos shopping's 7.416      
Participação de Mercado (%)
Lojas de Celulares no Brasil 10%
Lojas de Informática no Brasil 10%
Quiosques de Acess. Cel nos shopping's 10%
Participação de Mercado QTDE
Lojas de Celulares no Brasil 6.983      
Lojas de Informática no Brasil 9.483      
Quiosques de Acess. Cel nos shopping's 742         
TOTAL mensal 17.208    
TOTAL anual 206.491  
Taxa de crescimento anual (%) média pesquisa primária 7,00%
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1.7.3 Participação de mercado para ano 2017  e ano 2018 

 

Com o mercado potencial mensurado e o market share estabelecido, a 

demanda projetada para o primeiro ano do projeto foi de 206.491 unidades. 

 

 

 
QUADRO 3: Projeção da demanda para ano 2017 e ano 2018 
Fonte: O autor 

 
 A partir dessa demanda inicial e dos índices básicos de mercado, e na 

média de crescimento anual de 7% conforme pergunta feita em questionário aos 

clientes nos segmentos de lojas de celulares, lojas de informática e quiosques de 

acessórios para celulares, a demanda para os 24 meses do projeto foi calculada, 

com isso, para o 2º ano do projeto, a quantidade de Kits necessários resultou em 

220.945 unidades. 
 

1.8 ANÁLISE DA CONCORRÊNCIA  

 

 De acordo com Philip Kotler (1998, p. 208), as empresas não devem 

somente focar nos seus consumidores, devem também ficar alertas com seus 

concorrentes. O comportamento da indústria nas décadas de 70 e 80, sob a ótica da 

competitividade, as mudanças em relação a demanda provocada pela urbanização 

da população foram verificadas visivelmente conforme estudo, verificou-se que  a 

concorrência representada pelas cinco forças competitivas básicas (Porter, 1980), 

com a identificação pelas empresas dos pontos fracos e dos pontos fortes bem 

como as ameaças e as oportunidades. 

1.9 POSICIONAMENTO MERCADOLÓGICO 

 

Segundo Kotler (2006, p.304), posicionamento é a ação de projetar o 

produto e a imagem da empresa para ocupar um lugar diferenciado na mente do 

público-alvo, e a partir daí, criar uma proposta de valor focada no cliente ou em 

quem influencie a demanda. Assim, o produto ficará de certa forma em evidencia na 

mente do público-alvo.   

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 TOTAL 2017
Clean Touch 16.679     16.773     16.868     16.964     17.059     17.156     17.253     17.350     17.449     17.547     17.646     17.746     206.491     
Volume Total previsto mensal 16.679     16.773     16.868     16.964     17.059     17.156     17.253     17.350     17.449     17.547     17.646     17.746     206.491     

SEGMENTAÇÃO DE MERCADO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 TOTAL 2018
Clean Touch 17.847    17.947    18.049    18.151    18.254    18.357    18.461    18.565    18.670    18.776    18.882    18.988    220.945       
Volume Total previsto mensal 17.847    17.947    18.049    18.151    18.254    18.357    18.461    18.565    18.670    18.776    18.882    18.988    220.945       
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O posicionamento de mercado adotado para o desenvolvimento do Clean 

Touch almejou a inovação e a praticidade ao usuário de aparelho celular que segue 

as tendências tecnológicas e que, além disso, reserva algum cuidado para com seu 

telefone e/ou tablet. Não se trata apenas de um chaveiro, e sim de um Acessório 

que trará comodidade, praticidade, além de possuir grande potencial de inserção no 

mercado a um preço acessível. 

 Quando se imagina o produto, o primeiro ponto a ser atendido é o público 

alvo. Saber em qual faixa etária se enquadra, se o produto atende as necessidades, 

perguntas que devem ser respondidas com a pesquisa de mercado. Portanto antes 

de aplicá-la, deve ter a certeza de que todas as arestas deixaram de existir dando 

mais consistência ao projeto. 

 

1.9.1 Inovação ou Diferencial 

 

Inovação é saber explorar com sucesso as novas ideias, saber quais são 

os pontos em potencial para que a consequência disso traga lucro e credibilidade a 

empresa. Dentro das unidades de ensino, os acadêmicos são estimulados a fazer 

isso, muitos já nascem com um pouco mais de criatividade do que outros, porém 

não é algo que não possa ser lapidado e colocado em prática. É isso que o mercado 

necessita, pessoas criativas para fazer com que suas empresas sejam mais 

brilhantes em questão de ideias e sugestões de melhoria em todos os setores, com 

a finalidade de se manter em evidência aos olhos dos consumidores, e 

consequentemente maximizando os lucros para a organização. 

Diferencial é normalmente citado pelas empresas como criatividade, 

competência, flexibilidade, agilidade entre outras, porém, para dispor realmente de 

um diferencial competitivo, é necessário entender um pouco mais sobre isso. 

Michael Porter é o principal divulgador do paradigma de SCP, que tem como 

pressuposto central que analisando empresas de um mesmo setor como um 

conjunto, pode-se observar e explicar melhor a diferenciação entre elas do que cada 

uma isoladamente. John D. Rockefeller ilustra em muito bem essa teoria em uma 

frase: “O melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. 

O segundo melhor negócio é uma empresa de petróleo mal administrada”. Para 

tornar-se uma empresa que realmente disponha de diferencial competitivo, é 
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necessário ter recursos idiossincráticos, ou seja, que combine com outros recursos 

da empresa de forma única, planejar estratégias usando esse recurso único 

(idiossincrático) de maneira a produzir resultados, terá diferencias que não serão 

reproduzidos com facilidade pela concorrência.  

 Diferencial em um produto ou serviço é quando já se dispõe dele, porém, 

com o passar do tempo, percebe-se uma necessidade que poderia ser atendida se 

fossem planejadas e executadas melhorias no mesmo. Seria o mesmo produto/ 

serviço atendendo as necessidades anteriores e também as novas, para as quais as 

melhorias foram implantadas. 

1.9.2 Vantagens e desvantagens do produto ou serviço 

 

A principal vantagem do produto, é ser totalmente inovador, então não há 

concorrência direta ao colocar o produto no mercado. Consequentemente, existe a 

desvantagem, por ser um produto de fácil produção e comercialização, tendo um 

amplo público alvo como ponto em potencial, será um produto facilmente “copiado”, 

então surgirá a concorrência.   

 

1.10 PRODUTO 

 

De acordo com Boone & Kurtz (1998, p. 250) a palavra produto pode ter 

muitos significados agregando características físicas ou funcionais do bem, 

dependendo do ponto de vista de quem vê. Para quem produz um aparelho 

televisor, é apenas uma caixa retangular, com fios para que seja conectada a 

energia fim de que funcione. Do ponto de vista do consumidor o aparelho terá outra 

finalidade, agregará outros valores ao produto, por exemplo, para uma família que 

tem os pais trabalhando fora, no fim de semana tira um tempo de lazer com os 

filhos. 

Porém, também existe uma visão mais ampla além dos atributos físicos ou 

funcionais do produto. Chamado de conceito de produto total, que incluiu não só o 

produto, mas também a embalagem, rótulo, logotipo, marcas registradas, 

atendimento ao cliente, atividades que agregam valor ao produto. Resultado disso, 

produto é um agregador de atributos físicos, simbólicos e de serviço, concebidos 

para alcançar a satisfação desejada pelo consumidor. 
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1.10.1 Nome do Produto ou Serviço 

 

Clean Touch, um Chaveiro Minikit de Limpeza para telas de celulares e 

tablets. O produto é composto por um molde plástico, onde dentro desse molde 

existe um flaconete borrifador com uma solução de limpeza para telas, e na parte de 

fora, existe uma espuma de microfibra, além disso, uma logomarca pode ser 

impressa no corpo do chaveiro.  

1.10.2 Logomarca 

 

Logomarca é a padronização da escrita de um nome. Logomarca ou 

logotipo querem dizer a mesma coisa, é uma figura que traz um significado. Utilizada 

para que os clientes associem a logomarca à empresa representada nela, elas são 

específicas e únicas para cada organização, ela acaba tendo um retorno tão amplo, 

que não é necessário nem demonstrar o produto, apenas com a logomarca o cliente 

já visualiza todo o segmento daquela marca.  

A logomarca da empresa foi desenvolvida com um visual um tanto clean, 

seu contorno em azul remete a sugestão de limpeza, formando uma espécie de 

brilho que valoriza o nome do produto como mostra a figura a seguir. 

 

 
FIGURA 11: Logomarca Clean Touch 
Fonte: O autor 

 
 

1.10.3 Embalagem 

 

A embalagem tem várias finalidades que agregam valor ao produto, além 

de manter a conservação e segurança do mesmo, protegendo de danos no 

transporte e de possíveis adulterações. É funcional, busca proporcionar facilidade na 

utilização e manuseio. Normalmente uma embalagem não é usada apenas uma vez 

e descartada, pode ser frequentemente útil, no caso de um medidor de sabão líquido 
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ou em pó, o cliente compra uma vez, porém usa toda vez que vai colocar roupa pra 

lavar.  

Ela também pode ser usada para promover o produto. Ao mesmo tempo 

em que é benéfico ao cliente por proporcionar informações e mais conhecimento 

sobre o produto, e ao vendedor por chamar a atenção para o mesmo. As cores 

ajudam  muito nisso, pois se destacam aos olhos dos consumidores. Muitas 

empresas utilizam destes artifícios. 

Além de todos os benefícios da embalagem, ela ainda pode distinguir o 

produto de seus concorrentes. Muito bem utilizada pelo marketing das empresas 

para alcançar de forma mais assertiva seu público-alvo. No caso de pessoas 

solteiras, no setor alimentício, embalagens menores com porções individuais, 

famílias com filhos, embalagens com fechos de segurança para evitar que crianças 

tenham contato com remédios ou produtos perigosos.    

Mas para que todos esses benefícios estejam disponíveis ao público, o 

setor de marketing tem a responsabilidade de proporcionar isso a um baixo custo 

para as empresas, pois não adiantaria criar essas peculiaridades em cada produto, 

se não fosse acessível ao consumidor. 

O produto será distribuído em embalagens individuais, e em lotes de 50 

unidades, número mais relevante de 27 dos respondentes, responsáveis por 77% de 

acordo com a pesquisa de mercado aplicada. 

 

 
FIGURA 12: Tamanho dos lotes do produto 
Fonte: Dados primários. 
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20% 
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1.10.4 Estrutura para comercialização 

 

 O produto será comercializado de forma de indireta, pois não será vendido 

direto ao consumidor final, o produto terá o intermédio dos clientes, que serão lojas 

de informática, quiosques de shopping e lojas de celulares. Esse contato com os 

clientes será através de websites e também de representantes comerciais, os meios 

mais acessíveis detectados através da pesquisa de mercado.  

Foram escolhidos esses segmentos de clientes, pois assim o consumidor 

final terá mais facilidades em encontrar o produto. 

 

1.10.5 Manual de orientações 

 

O produto não exige habilidade específica para ser manuseado. As 

pessoas que possuem aparelhos tanto celulares como tablets, sensíveis ao toque, 

precisam limpar a tela do seu aparelho, a forma mais comum é o atrito com a própria 

roupa do usuário, porém, esse hábito pode vir a causar danos à tela, daí a 

necessidade de um produto que limpe e previna danos nesse sentido. Como já foi 

anteriormente apresentado, nosso produto trata-se de um chaveiro minikit para 

limpeza de telas sensíveis ao toque, basta borrifar a solução na tela e 

posteriormente passar a espuma de microfibra, que está fixa junto ao corpo do 

chaveiro como mostra a imagem. 
 

 
FIGURA 13: Protótipo Clean Touch 
Fonte: O autor  
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1.10.6 Classificação fiscal e alíquota para IPI e ICMS 

 

Os serviços suscetíveis à incidência do ICMS são:  

a) o transporte de cargas realizado entre municípios e estados (transportes 

interestaduais e intermunicipais);  

b)  importação de serviços de transporte de cargas, de passageiros e afins;  

c)  prestação de serviços de comunicação (telecomunicação) ainda que as 

prestações se iniciem no exterior e, por fim;  

d)  os serviços fornecidos com mercadorias não compreendidos na competência 

tributária dos municípios e os serviços prestados e/ou associados com 

fornecimento de mercadorias quando a lei específica expressamente sujeitá-los 

à lei estadual. 

 O IPI hipoteticamente é atribuído como natureza jurídica diante das 

seguintes situações: 

a) a existência de um produto;  

b) a saída de um produto industrializado do estabelecimento produtor;  

c) e que seja esse produto, fruto de uma relação comercial. 

 A empresa terá alíquota de IPI por tratar-se da industrialização de um 

produto, não faremos a industrialização de todos os componentes do kit, porém, 

faremos o envasamento da solução e a aplicação da esponja de microfibra no 

frasco, por tanto se enquadra nessa alíquota. 

1.11 PREÇO 

 

Por mais que muitas pessoas pensem que preço nada mais é do que o 

número nas prateleiras indicando o valor a ser pago por certo produto, preço é mais 

do que isso, tudo que envolve troca tem um preço, nem sempre monetário. Quando 

utilizamos de um serviço, nós pagamos um preço monetário para receber, por 

exemplo, um atendimento médico, uma troca. 

Como diz Czinkota, (2001, p. 428), “Preço é alguma unidade de valor 

entregue por uma parte em troca de alguma coisa recebida de outra parte.” Quando 

se paga mensalidades de uma faculdade, está se fazendo uma troca, o valor 

monetário pela prestação do serviço de ensino prestado pelos educadores, não é 

uma recíproca monetária, mas sim um valor monetário por um serviço prestado.  



52 

1.11.1 Preço visão Cliente 

 

No caso do Clean Touch, o preço foi determinado pelo preço do mark-up, o 

qual será explicado detalhadamente no capitulo financeiro. Por ser um produto que 

ainda não existe no mercado, a maneira mais ágil e prática foi mensurá-lo 

inicialmente com base na pesquisa de mercado. Obteve-se um total de 35 

respondentes, com sugestões de preços variáveis de R$ 3,00 a R$ 15,00. Pergunta 

aplicada em escala aberta de resposta para não tendenciar o respondente nenhum 

resultado. 

 
FIGURA 14: Preço percebido pelo Cliente 
Fonte: Dados primários 

 

1.11.2 Preço visão Consumidor 

 

Em relação ao preço os respondentes, foram pesquisados de forma 

qualitativa com um teto de até R$ 50,00. A maioria representada por 27% estaria 

disposto a pagar R$ 10,00, seguidos de 24% que pagariam R$ 5,00 e 22% que 

pagariam de R$ 15,00 a R$ 20,00, o restante dos respondentes se diluiu entre 

preços diversificados como mostra o gráfico a seguir: 
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FIGURA 15: Preço percebido pelo Consumidor 
Fonte: Dados primários 

1.11.3 Preço da Concorrência da Clean Touch 

 

 É quando se tem uma referência de preços definidos pela concorrência 

para produtos que tenham utilidades semelhantes. 

 
Para Kotler (2000, p. 484) Os preços são determinados pela 

demanda de mercado e custos da empresa. Nesse contexto e empresa 

devera levar em conta os custos preços e possíveis reações de preços dos 

concorrentes. 

  

1.11.4 Análise geral de preço da pesquisa primária e secundária 

 

 Pesquisa primária consiste em coletar os dados abordados na pesquisa, 

extrair as variáveis ou fatores críticos, analisadas as variáveis, elaborar como será 

dada continuidade no projeto. A secundária segue os mesmos passos, porém essa 

coleta é realizada a partir de dados fornecidos pelo cliente. 

1.12 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Segundo Kotler (2000, p.510) canais de marketing são conjuntos de 

organizações interdependentes envolvidas no processo de disponibilização de um 

produto ou serviço para uso ou consumo.  

Preço que o consumidor pagaria 
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 Canal de distribuição é a maneira pela qual você divulga seu produto e faz 

com que chegue ao alcance de seu consumidor ou cliente final. Maneira de o público 

conhecer e assim, proporcionar o suporte para colher informações a respeito da 

aceitação do produto no mercado. Essa divulgação pode ser feita de várias formas, 

através de mídia (propagandas na televisão, anúncios em rádio), web sites, redes 

sociais. Só depende do gestor da empresa optar pelo que melhor lhe proporcione 

retorno e seja de mais fácil acesso ao seu consumidor ou cliente.  

 

1.12.1 Canais da Concorrência 

 

 Canais da concorrência são os meios utilizados para divulgação de seus 

produtos. Normalmente os produtos de segmentos semelhantes, utilizam dos 

mesmos canais de divulgação, pois são os que mais são aceitos e benéficos aos 

comerciantes.  

  

1.12.2 Canais adotados no Projeto 

 

De acordo com o retorno da aplicação dos questionários, os canais que 

melhor seriam aceitos pelos clientes seriam utilização de representantes comerciais, 

e via websites como mostra o gráfico a seguir. 

 

 
FIGURA 16: Canais de relacionamento pesquisados com o cliente. 
Fonte: Dados primários. 

 
 

 Já para o consumidor final, os canais de distriuição observados na 

pesquisa que mais atendenriam o desejo do mesmo seriam os quiosques de 

71% 

29% 
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shopping centers, que comercializam aprelhos celulares e acessórios diversos para 

eles. 

 

 
FIGURA 17: Canais de relacionamento pesquisados com o consumido final. 
Fonte: Dados primários 

 
 

1.13 COMPOSTO PROMOCIONAL 

 

O composto promocional irá explorar da melhor forma a ligação do produto 

que está sendo oferecido, e o cliente que espera-se atingir, uma boa estratégia de 

marketing venderá um sonho para o cliente, irá suprir uma necessidade única que o 

fará adquirir o produto de fato, com a gama de ofertas de opções em todos os 

segmentos hoje em dia, a abordagem para com o cliente será fundamental para a 

decisão de compra. 

1.13.1 Propaganda 

  

As organizações precisam que o consumidor enxergue seu produto, 

mesmo que seja algo que se venda por si só, a propaganda vende um sonho, ela 

não explora apenas as características na atmosfera do produto ou serviço em si, ela 

almeja a ligação do cliente e sua necessidade com a sensação que a aquisição do 

que está sendo oferecido irá suprir e causar, essa é a propaganda eficiente e 

mensurável de extrema importância para qualquer organização. Propaganda é 

qualquer forma paga de apresentação não pessoal e promocional de ideias, bens ou 

serviços por um patrocinador identificado (KOTLER, 2006, p. 566). 

Nesse processo, depois de já definido o mercado alvo, os gerentes de 

marketing terão cinco decisões a tomar, os 5 M’s. 
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FIGURA 18: 5M’s do Composto de Marketing 
Fonte: KOTLER 2006 

 
De acordo com Kotler (2006, p.567), os objetivos da propaganda são 

classificados em quatro estágios hierárquicos, são eles: 

 Propaganda informativa – almeja trazer ao consumidor a informação de um 

novo produto ou e algum recurso de um produto ou serviço já existente no 

mercado. 

 Propaganda persuasiva – procura criar simpatia, preferência, convicção e a 

compra de um produto ou serviço. Algumas formas de propaganda persuasiva 

utilizam a propaganda comparativa, que faz uma comparação explícita das 

qualidades de duas ou mais marcas, essa propaganda funciona melhor quando 

desperta, ao mesmo tempo, motivações cognitivas e afetivas. 

 Propaganda de lembrança – tenciona estimular a repetição da compra de 

produtos e serviços. 

 Propaganda de reforço – visa convencer atuais compradores de que fizeram a 

escolha certa, normalmente essas propagandas exibem consumidores felizes e 

satisfeitos com as vantagens exclusivas da marca escolhida. 
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DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO CRIATIVOS – O impacto do anúncio 

depende não só do que é dito, mas muitas vezes até mais de como é dito. A 

execução da mensagem pode ser decisiva. Durante a preparação de uma 

campanha de propaganda, o anunciante pode elaborar uma apresentação 

de estratégia de texto, descrevendo o objetivo, o conteúdo, o embasamento 

e o tom do anúncio em questão (KOTLER, 2006, p. 569). 

 

As organizações também devem estar atentas à responsabilidade social 

envolvida em sua propaganda, isso é inclusive pré-determinado legalmente. O 

conteúdo da propaganda não pode conter nenhum tipo de discriminação contra 

algum grupo étnico, religioso, minorias, tampouco caracterizar um anúncio apelativo 

que atraia o cliente, porém seja algo enganoso. 

Estabelecida a mensagem, deve-se definir a mídia em que será veiculada a 

propaganda. 
Nessa fase, é preciso tomar decisões sobre a cobertura, a frequência e o 

impacto; escolher entre os principais tipos de mídia, selecionar os veículos 

de comunicação específicos; decidir quanto ao timing da mídia e à sua 

distribuição geográfica. Na sequência, os resultados dessas escolhas 

precisam ser avaliados (KOTLER, 2006, p. 572). 

 

 Cobertura – número de pessoas ou famílias diferentes expostas a determinada 

programação de mídia pelo menos uma vez, durante um período de tempo 

específico. 

 Frequência – número de vezes durante determinado período em que uma 

pessoa ou família é exposta a mensagem, em média. 

 Impacto – valor qualitativo de uma exposição em determinado meio. 

De acordo com KOTLER (2006, p.573), traçada a melhor combinação entre 

Cobertura, Frequência e Impacto, o planejador responsável define o tipo de mídia 

onde será divulgado o anúncio, baseado nas seguintes variáveis: 

 Hábitos de mídia do público alvo – rádio e televisão são os meios mais 

recomendados para atingir adolescentes, por exemplo. 

 Características do produto – os tipos de mídia possuem diferentes potenciais 

para demonstração, visualização, explanação, credibilidade e cor. 

 Características da mensagem – conforme a informação que se quer transmitir e 

o momento em que se pretende fazê-lo, a escolha da mídia pode variar. 
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 Custo – a televisão é muito cara, enquanto a propaganda no jornal é 

relativamente barata. O que conta é o custo por mil exposições. 

 

A seleção de veículos específicos deve levar em consideração o meio mais 

eficaz para divulgação dentro do custo benefício que trará maior captação de 

potenciais clientes, isso vem de uma avaliação criteriosa do tipo de mídia e da 

composição e tamanho do público. 

Para essa definição, segundo KOTLER (2006, p.578) o planejador avaliará 

o público de diversas maneiras: 

 Circulação – número de unidades físicas que transmitem o anúncio. 

 Audiência – número de pessoas expostas ao veículo. 

 Audiência efetiva – número de pessoas com características de público-alvo, 

expostas ao veículo. 

 Audiência efetiva exposta ao anúncio – número de pessoas com características 

de público-alvo que realmente vêm o anúncio. 

 

1.13.2 Relações Públicas 

 

Uma empresa que se preocupa realmente com a imagem da sua marca, 

avalia bem todos os seus relacionamentos, não apenas com os stakeholders diretos, 

mas com qualquer público que tenha real interesse na empresa ou que possa 

impactar em seus objetivos. 

Segundo Kotler (2006, p. 593), os melhores departamentos de relações 

públicas evitam práticas que gerem qualquer publicidade negativa para a empresa, 

para isso, cinco funções são avaliadas: 

 

 Relações com a imprensa – apresentam notícias e informações sobre a 

organização com o melhor enfoque possível. 

 Publicidade de produto – conjuga esforços para divulgar produtos específicos. 

 Comunicação corporativa – mediante comunicações internas e externas, faz 

com que a empresa seja mais bem compreendida pelos diversos públicos. 

 Lobby – negocia com legisladores e autoridades governamentais a promoção 

ou a alteração de legislação e de regulamentações. 
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 Aconselhamento – orienta a administração quanto a problemas públicos e 

quanto às posições e à imagem da empresa, nos bons e nos maus momentos. 

1.13.3 Venda Pessoal 

 

A venda pessoal caracteriza-se pelo contato mais direto entre o 

representante comercial ou simplesmente vendedor, e o cliente potencial, nesse tipo 

de encontro o vendedor tem mais campo para direcionar sua estratégia de venda 

para persuadir o cliente a comprar o produto, baseado numa suposta relação de 

amizade entre os dois. 

 
A venda pessoal é uma arte antiga que gerou um grande numero de 

publicação especializada e muitos princípios. Os vendedores eficazes 

possuem mais do que instinto: São treinados em métodos de analise e 

gerenciamento de clientes (KOTLER, 2006, p. 627). 

 

A figura abaixo demonstra as principais etapas da venda eficaz: 

 
FIGURA 19: Etapas da venda eficaz. 
Fonte: KOTLER, 2006, p. 628. 

 
 

1.13.4 Ações de marketing previstas para os 2 anos de Projeto 

 

Para divulgação eficaz do Clean Touch, em todo o Brasil será adotado uso 

de Flyers em locais estratégicos de grande circulação de pessoas, próximos aos 

pontos de venda estipulados, lojas de celulares, quiosques de shopping centers e 

lojas de informática,  um website contendo informações mais detalhadas do produto, 

dicas de uso, novidades, contato, um fale conosco. Também será enviado email 
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marketing, além de divulgação nas redes sociais que atinge grande parte da 

população com smartphones, mas não descartando os encartes de jornais que ainda 

possuem boa visibilidade com os leitores. Os funcionários da empresa possuirão um 

cartão de visita para divulgação e networking estratégico com contatos potenciais de 

negócio. 

 
QUADRO 4: Ações de marketing -  gastos anuais ano 2017 e 2018 
Fonte: O autor 

1.14 SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MARKETING 

 

Com a velocidade da informação e a mudança de tendências veloz hoje em 

dia, os profissionais do marketing necessitam mais do que dados, e sim de 

informações para a melhor tomada de decisão e direcionamento da estratégia de 

marketing da organização. 

 
Em uma empresa a responsabilidade maior de identificar mudanças 

significativas no mercado é dos profissionais de marketing. Mais do que 

qualquer outro grupo, são eles que devem rastrear tendências e buscar 

oportunidades. Embora todo gerente em uma organização precise observar 

o ambiente externo, os profissionais de marketing têm duas vantagens: 

usam métodos consistentes para coletar  informações e passam 

mais tempo interagindo com clientes e observando a concorrência 

(KOTLER, 2006, p. 70). 

 

 

 

 

 

 

Ações de Marketing jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17 TOTAL
Email marketing 230       230       230       230       230       230       230       230       230       230       230       230       2.760    
Cartão de visita 39         39         39         39         39         39         39         39         39         39         39         39         468       
Website 150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       150       1.800    
Redes sociais 59         59         59         59         59         59         59         59         59         59         59         59         708       
Encartes de jornais 200       200       200       200       200       200       200       200       200       200       200       200       2.400    
Flyers 159       159       159       159       159       159       159       159       159       159       159       159       1.908    
Marketing - TOTAL PREVISTO 837       837       837       837       837       837       837       837       837       837       837       837       10.044   

Ações de Marketing jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18 TOTAL
Email marketing 245        245        245        245        245        245        245        245        245        245        245        245        2.940        
Cartão de visita 42         42         42         42         42         42         42         42         42         42         42         42         498           
Website 160        160        160        160        160        160        160        160        160        160        160        160        1.917        
Redes sociais 63         63         63         63         63         63         63         63         63         63         63         63         754           
Encartes de jornais 213        213        213        213        213        213        213        213        213        213        213        213        2.556        
Flyers 169        169        169        169        169        169        169        169        169        169        169        169        2.032        
Marketing - TOTAL PREVISTO 892        892        892        892        892        892        892        892        892        892        892        892        10.698      
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1.14.1 Componentes do Sistema de Informação de Marketing 

 
Um sistema de informação de marketing (SIM) é constituído de pessoas, 

equipamentos e procedimentos dedicados a coletar, classificar, analisar, 

avaliar, e distribuir as informações necessárias de maneira precisa e 

oportuna para aqueles que tomam as decisões de marketing. O sistema é 

desenvolvido a partir de registros internos da empresa, atividades de 

inteligência de marketing e pesquisa de marketing. O sistema de 

informações de marketing da empresa deve representar o cruzamento entre 

o que os administradores pensam que precisam, o que eles realmente 

necessitam e o que é economicamente viável (KOTLER, 2006, p. 71). 

 

1.14.2 Informações do Ambiente interno e externo para a Gestão 

 

Os dados relevantes para avaliação do ambiente interno e externo da 

empresa foram levantados a partir de uma Matriz SWOT, cruzando as Forças 

(Strengths); Fraquezas (Weakenesses); Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 

(Threats); essa ferramenta é fundamental para diagnosticar o cenário atual em que a 

organização se encontra e planejar uma estratégia mais sólida de atuação. 

Os pontos fracos e os pontos fortes estão relacionados ao ambiente interno 

da empresa, é algo no qual a organização tem certa influência e pode exercer algum 

tipo de controle. Esses pontos podem ser identificados a partir de relatórios de 

produção dependendo do ramo do negócio ou também pela percepção do cliente. 

Em relação ao ambiente externo temos as ameaças e as oportunidades, 

fatores que a organização não tem controle direto, mas pode se adaptar para 

prevenir possíveis dificuldades e/ou buscar novos segmentos de mercado 

aumentando seu marketshare, por isso a SWOT deve ser realizada periodicamente 

para avaliar a posição de empresa em relação às mutações do mercado. 

 

1.15 ORÇAMENTO 

 

Um orçamento do composto do mix mercadológico de uma empresa exige 

uma avaliação criteriosa depois de toda a análise realizada para não investir em 

meio caros de comunicação que não trarão os resultados esperados. 
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Um orçamento de vendas é uma estimativa conservadora do volume de 

vendas esperado. Ele é utilizado principalmente para a tomada de decisões 

relativas às compras, à produção e ao fluxo de caixa. O orçamento de 

vendas leva em conta a previsão de vendas e a necessidade de evitar risco 

excessivo. Em geral, é estabelecido em patamares ligeiramente mais baixos 

que a previsão de vendas (KOTLER, 2006, p. 127). 

 

 

1.15.1 Orçamento de vendas em quantidade por produto e segmento 

 

O orçamento de vendas para o Clean Touch foi estabelecido de acordo 

com a previsão da demanda de mercado previamente calculada, não foi identificada 

sazonalidade para o projeto. 

 
O orçamento de vendas leva em conta a previsão de venda e a 

necessidade de evitar risco excessivo. Os orçamentos de venda são 

geralmente estabelecido em patamares ligeiramente mais baixos que a 

previsão de vendas (KOTLER, 2000, p. 144). 

 

1.15.2 Orçamento das ações de marketing para o Projeto 

 

As ações de marketing previstas para os dois anos de atividade da 

empresa, serão panfletos em locais estratégicos de alta circulação de pessoas 

próximos aos pontos de venda do produto, encartes em jornais da cidade, cartão de 

visita para os funcionários divulgarem o produto e deixarem o contato com qualquer 

interessado em potencial, redes sociais que atingem grande parte da população, 

email marketing e  o próprio website como vitrine de divulgação do produto. 
 

1.16 CONCLUSÕES GERAIS DO CAPÍTULO MERCADOLÓGICO 

 

No plano de negócios de uma empresa, a fase mercadológica inicial é que 

irá direcionar toda a estrutura de atividade, é em prol dos clientes e dos 

consumidores que a Missão e a Visão da empresa serão estabelecidas, por isso, a 

clara identificação desse público, torna as ações de qualquer organização mais 
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sólidas e estratégicas. Assim, foi possível perceber na prática uma amostra do 

comportamento do mercado, e mensurar uma previsão dos interesses e preferências 

do público. O mercado está em constante mutação, cabe à organização se antecipar 

as tendências mercadológicas e atribuir vantagem competitiva ao seu negócio. 
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2 ASPECTOS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
 

 O planejamento estratégico diz respeito ao rumo de qualquer organização, 

é com base nele que será projetado e buscado o cenário em que a empresa 

pretende se situar no futuro a partir de decisões estruturadas, com base no 

alinhamento do seu referencial estratégico.  

 Estratégia é um plano de ação, que tem como objetivo o cumprimento de 

metas, o qual permite que a empresa alcance o resultado esperado (KOTLER; 

KELLER, 2009, p. 54). 

2.1 ANÁLISE AMBIENTAL 

 

 A análise ambiental tem por objetivo, identificar em que ambiente a 

empresa está sendo inserida, identificar os pontos relevantes e analisá-los de 

acordo com suas oportunidades e ameaças. Segundo Ferrel et al. (2000), o bom 

planejamento e tomada de decisão são aqueles que geram informações úteis a 

partir da análise ambiental. 

 Macroambiente  

 De acordo com Wright (2000, p.47), é o ambiente em que todas as 

empresas são inseridas, sujeitas a influências externas que não podem ser 

controladas pela empresa como a economia, tecnologia, aspectos sociais, culturais, 

político/legal, demográficos entre outros. 

 
FIGURA 20 :Estrutura Macroambiente. 
Fonte: CHIAVENATO, 2003, p.82. 
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 Microambiente 

 É o que está sob controle da administração da empresa, os recursos tanto 

de materiais quanto de mão de obra.   

 Os pontos fortes da Clean Touch, como é uma empresa que está 

promovendo a divulgação e distribuição de um produto novo no mercado, é 

justamente a inovação, a forma como ele será divulgado, a produção personalizada 

e diferenciada. Esses pontos fortes são viáveis aproveitando a oportunidade de 

produzir e comercializar um produto que ainda não exista. Uma das ameaças que 

provavelmente virá a existir será a concorrência, por ser um produto de fácil 

fabricação.  

 Segundo Wright (2000, p.85) o propósito da empresa pode ser conceituado 

no contexto da análise SWOT (os pontos fortes que servem para aproveitar as 

oportunidades, neutralizar as ameaças e evitar que os pontos fracos vulnerabilizem 

a empresa). 

De acordo com o alto administrador da H. B. Fuller, Tony Anderson, uma 

empresa “existe para fazer dinheiro para seus acionistas, mas se ela tem 

clientes e funcionários felizes (...), a compensação dos acionistas virá 

automaticamente.” (Wright, 2000, p.85) 

 O objetivo de aplicar SWOT em uma empresa é para fazer com que ela use 

seus pontos fortes para aproveitar as oportunidades que surjam, neutralizar as 

ameaças e consequentemente seus pontos fracos sejam minimizados sem causar 

danos a empresa. 

ANÁLISE SWOT Clean Touch 

 Forças Fraquezas 

Ambiente 
Interno 

Inovação do produto 
Praticidade 
Personalização 
Preço acessível 

Capacidade de produção inicial 

 Oportunidades Ameaças 
Ambiente 
Externo 

Inexistência do produto no mercado 
Crescimento de vendas em 
acessórios para celulares 

Produtos similares após 
lançamento 

QUADRO 5: Análise SWOT Clean Touch 
Fonte: O autor 
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Para a análise SWOT da Clean Touch, foram utilizados os conhecimentos 

teóricos das bibliografias de Administração, na área de análise de ambientes, e 

também, a interpretação dos comentários feitos pelos consumidores na pesquisa de 

aceitação do produto. 

 Identificadas como “características básicas das indústrias”, as cinco forças 

competitivas no ambiente industrial, tem por objetivo relacionar as dificuldades das 

empresas frente as seus concorrentes, a fim de analisa-los e se posicionar neste 

ambiente. Em meio à acirrada disputa por posições no mercado, estratégias são 

estudadas para que se possa defender ou influenciá-los a seu favor. O conjunto 

destas forças determina o potencial de lucro final na indústria, que é medido em 

termos de retorno a longo prazo sobre o capital investido (PORTER, 1986).  

As cinco forças competitivas- entrada, ameaça de substituição, poder de 

negociação dos compradores, poder de negociação dos fornecedores e 

rivalidade entre os atuais concorrentes- refletem o fato de que a 

concorrência em uma indústria não esta limitada aos participantes 

estabelecidos. Clientes, fornecedores, substitutos entrantes potenciais são 

todos “concorrentes” para as empresas na indústria, podendo ter maior ou 

menor importância dependendo das circunstancias particulares (PORTER, 

1986, p. 24). 

 

 
FIGURA 21: Forças que dirigem a Concorrência na Indústria. 
FONTE: Portal O Gerente.com 
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 As cinco forças competitivas que dirigem a concorrência na indústria 

chamadas de ameaças de entrada, rivalidade entre os concorrentes existentes, 

produtos substitutos, poder de negociação dos compradores e poder de negociação 

dos fornecedores.  

 

DIRETRIZES ORGANIZACIONAIS 

 

 De acordo com CERTO e PETER (1993, p.76), a missão organizacional é a 

proposta e/ou a razão para que uma organização exista. A missão é a forma mais 

ampla da diretriz organizacional, para que isso seja estabelecido propriamente, a 

alta gestão deve analisar muito bem as informações coletadas na análise do 

ambiente. 

2.1.1 Referencial Estratégico Clean Touch 

 
FIGURA 22: Referencial Estratégico Clean Touch 
Fonte: O autor 

2.1.2 Missão 
“Qual é o nosso negócio?... A questão é que tão raramente perguntamos ao 

menos de forma clara e direta e tão raramente dedicamos um estudo e uma 

reflexão adequados que são talvez a mais importante causa do fracasso 

dos negócios.” (PETER DRUCKER) 
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A missão da empresa exerce a função orientadora e delimitadora da ação 

empresarial, e isto dentro de um período de empo normalmente longo, em 

que ficam comprometidas as crenças, expectativas, conceitos e recursos. 

(OLIVEIRA, 1994, p.116) 

  

 A definição da missão da empresa, ainda de acordo com OLIVEIRA (1994, 

p.119), é o ponto inicial para as macro estratégias e macro politicas a serem 

estabelecidas, bem como fornece a direção em que a empresa vai implementar-se e 

determina os limites dentro dos quais será escolhida a postura estratégica relevante. 

Por isso, a definição da missão deve satisfazer a critérios racionais e sensatos que 

devem ser: 

 Suficientemente empreendedores para terem impacto sobre o 

comportamento da empresa, 

 Mais focalizados no sentido da satisfação das necessidades do cliente, do 

que nas características do produto fabricado, 

 Capazes de refletir as habilidades essenciais da empresa, 

 Entendíveis,  

 Realistas, 

 Flexíveis, 

 Motivadores. 

 

A Missão da Clean Touch foi definida do seguinte modo: 

 

“Oferecer soluções práticas de limpeza para nossos clientes que buscam 

proteção para seu aparelho celular.” 

 

2.1.3 Visão 

 

A visão da empresa é o futuro desejado, é o lugar que se espera ocupar no 

futuro, deve contemplar um objetivo, quantificável e temporal, além de ser muito 

clara para todas as pessoas da organização, a Visão diz respeito ao “o que”, a partir 

dela, a Missão contempla o “como”. 
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Para Costa (2007, p.35) o conceito de visão é muito amplo, porém pode ser 

definido como um conceito operacional que tem como objetivo a descrição 

da autoimagem da empresa: como ela se enxerga, ou melhor, a maneira 

pela qual ela gostaria de ser vista. 

 

 

 

 A Visão Clean Touch foi definida como a seguinte: 

 

“Consagrar-se como a maior empresa líder no segmento de Mini Kit de 

Limpeza no Brasil para Celulares até 2022.” 

 

2.1.4 Objetivos  

 

 Um objetivo organizacional é uma meta para a qual a organização direciona 

seus esforços. A qualidade desse objetivo é que determinará o quão útil ele é. 

A importância de se estabelecer objetivos apropriados para uma 

organização não pode ser superenfatizada. Os objetivos fornecem o 

fundamento para o planejamento, organização, motivação e controle. Sem 

objetivos e sua comunicação efetiva, o comportamento nas organizações 

pode tomar qualquer direção. (CERTO; PETER, 1993, p.86)  

 

 Valores 

Os valores estratégicos de uma organização são os pilares de todo o seu 

plano estratégico, são eles que fundamentam e direcionam o estabelecimento da 

missão da empresa, devem expressar o conjunto de diretrizes que a empresa segue 

para com as suas partes interessadas. 

Na verdade, os valores definidos por uma organização muitas vezes podem 

diferir daquilo que os seus dirigentes acreditam ou valorizam no seu 

cotidiano. É o caso da afirmação de que as pessoas estão em primeiro lugar 

na organização, enquanto os dirigentes insistem em horários rígidos e 

enxugamentos à custa do corte de pessoas, o que mostra claramente como 

os valores organizacionais não são praticados na realidade. (CHIAVENATO, 

2005. p.64). 
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Os Valores  da Clean Touch foram definidos da seguinte maneira:  

 

“Praticidade, Ética e Qualidade.” 

 

2.2 POSTURA ESTRATÉGICA 

 

 Estratégica Competitiva Genérica conforme Porter (1986, p. 9), afirma que 

a questão central em estratégia competitiva é a posição relativa de uma empresa 

dentro de sua indústria. O posicionamento determina se a rentabilidade de uma 

empresa está abaixo ou acima da média da indústria. Uma empresa que pode 

posicionar-se bem é capaz de obter altas taxas de retornos, mesmo que a estrutura 

industrial seja desfavorável e a rentabilidade média da indústria seja, portanto, 

modesta. A base fundamental do desempenho acima da média a longo prazo é a 

vantagem competitiva sustentável. Um exemplo de uma empresa enxuta, com 

controle rigorosíssimo sem perdas isto é chamado de liderança de custo, Porter 

explica bem este detalhe, esta empresa necessitará vários fornecedores para que 

seu produto seja de boa qualidade com um lucro acima do esperado. 

 Com as cinco forças competitivas, existem três abordagens estratégicas 

genéricas que são bem sucedidas para superar outras empresas ou outros 

concorrentes que são: Liderança no custo total; diferenciação e enfoque. Se 

colocarmos qualquer uma dessas estratégias genéricas vai exigir um 

comprometimento total e uma disposição organizacional de apoio diferenciado para 

superar os concorrentes. 
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3 ASPECTOS DE PRODUÇÃO 
 

 A produção de uma empresa pode ser comparada ao coração humano, 

importante órgão de sobrevivência do corpo, assim como o coração o processo 

produtivo tem a sua importância para o bom andamento da organização. Os 

assuntos referentes ao processo produtivo da Clean Touch abordados neste capitulo 

são Localização da empresa, investimentos em máquinas e equipamentos, estrutura 

do produto, fornecedores, politicas de garantia do produto, politica de produção para 

produto acabado e matéria prima, descrição dos processos, capacidade de 

produção utilizada e instalada, definição de Layout, manutenção, indicadores de 

desempenho, politica de qualidade, movimentação de estoques, critérios de 

avaliação de estoque e questões ligadas aos empregados da área como cargos e 

salários, benefícios, treinamento, encargos sociais e plano orçamentário. 

 

3.1 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

 A empresa que busca uma localização estratégica no mercado necessita 

estabelecer parâmetros dentro de um conceito competitivo, pois no mercado 

globalizado alguns pontos relevantes na escolha podem influenciar no processo de 

crescimento da empresa. Os critérios de avaliações podem tomar duas vertentes 

uma tem como foco a venda ao consumidor, como exemplo de lojas e comercio em 

geral, a outra explora a parte de produção, como indústrias e fábricas em geral.  

 De acordo com Martins e Laugeni (2003, p. 91), “Os produtos são 

desenvolvidos e as fábricas são dimensionadas e projetadas em centros de 

excelência, que são criados em alguns pontos do mundo, e esses modelos são 

exportados tanto para os países desenvolvidos como para países em 

desenvolvimento. Os produtos podem ser fabricados em um determinado país ou 

importados de outro país, dependendo do que for mais competitivo para a empresa”. 

 

3.1.1 Fatores Qualitativos 

 

 Para Moreira (2011, p. 163), “A ponderação qualitativa consiste em 

determinar uma série de fatores julgados relevantes para a decisão, nos quais cada 
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localidade alternativa recebe um julgamento. Esse julgamento é convertido em uma 

nota por uma escala numérica arbitrária. A cada fator, segundo sua importância 

relativa, é então atribuído um peso. A soma ponderada das notas pelos pesos dos 

fatores dará a pontuação final para cada localidade. Será escolhida a localidade que 

constar a maior pontuação final”.  

 O método de ponderação qualitativa foi o escolhido pela Clean Touch para 

definir a localização de suas instalações, o processo ocorreu com a seleção através 

de pesquisas na internet de três opções de Barracão para aluguel, os fatores 

determinantes para a definição do local foram relacionados os itens como valor do 

aluguel, acessibilidade, transportes, segurança e Área total dos barracões os quais 

receberam pesos de 1 (menos importante) até 5 (mais importante), relacionados na 

Matriz de Decisão. Os barracões pesquisados a seguir foram classificados na matriz 

como localidade A, B e C, cada um receberá julgamentos revertidos em pontos 

conforme os fatores relacionados acima. 

 
FIGURA 23: Barracão A 
Fonte: Imóveis Curitiba 

 
Localidade A 

Endereço Rua José Mendes Sobrinho, 210 

Bairro CIC 

Valor do aluguel R$ 5.500,00 

Área Total 869m² 

Site http://www.imoveiscuritiba.com.br 

TABELA 1: Características localidade A 
Fonte: Imóveis Curitiba 
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FIGURA 24: Barracão B 
Fonte: Imóveis Curitiba 

 

Localidade B 
Endereço Rua Professora Carmem Lima De Almeida, 80 
Bairro Bacacheri 
Valor do aluguel R$ 4.680,00 
Área Total 360m² 
Site http://www.imoveiscuritiba.com.br 

TABELA 2: Características localidade B 
Fonte: Imóveis Curitiba 

 

 
FIGURA 25: Barracão C 
Fonte: Imóveis Curitiba 

 
Localidade C 

Endereço Rua João Parolin, 790 
Bairro Parolin 
Valor do aluguel R$ 3.375,00 
Área Total 500m² 
Site http://www.imoveiscuritiba.com.br 

TABELA 3: Características localidade C 
Fonte: O autor 
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 A montagem da Matriz de Decisão tem a finalidade de auxiliar na definição 

do local a ser escolhido, cada localidade recebeu uma nota referente aos seus 

respectivos fatores qualitativos, a localidade que obter maior soma de notas em 

relação ao peso de grau de importância indicado para cada fator, será o local 

definido para as instalações. 

 
TABELA 4: Matriz de decisão local empreendimento 
Fonte: O autor 

 

 Conforme a Matriz mostra, a decisão quanto à localização foi definida com 

base no resultado da localidade C que obteve nota 5 para o valor do aluguel, nota 4 

para acessibilidade justificado pelo seu fácil acesso, nota 3 para transportes, nota 3 

para segurança e nota 4 para a área do barracão resultando no total de   68 

pontos,obtidos através da multiplicação das notas pelo peso de grau de importância, 

sendo a maior em relação aos outros barracões analisados. A localização do 

barracão no bairro Parolin em Curitiba tem fácil acesso as principais Avenidas 

Marechal Floriano Peixoto e Presidente Kennedy, proporcionando uma melhor 

acessibilidade aos principais pontos da cidade, outro fator determinante que merece 

destaque na matriz é o preço do aluguel do barracão escolhido de R$ 3.375,00 o 

menor valor entre os barracões pesquisados. 

PESO NOTA P X N NOTA P X N NOTA P X N
Valor do Aluguel 5 2 10 3 15 5 25

Acessibilidade 3 3 9 1 3 4 12

Transportes 2 3 6 2 4 3 6

Segurança 3 1 3 3 9 3 9

Área total 4 4 16 2 8 4 16

44 39 68

LOCALIDADE A LOCALIDADE B LOCALIDADE C
MATRIZ DE DECISÃO

TOTAL ACUMULADO
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FIGURA 26: Localização da empresa 
Fonte: O autor 

 

3.2 DETALHAMENTO DOS INVESTIMENTOS EM MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS 

 

  “A quantidade de equipamentos a ser utilizada depende da capacidade, 

do número de turnos e das especificações técnicas de cada equipamento” 

(MARTINS e LAUGENI, 2003).  

 Com os dados levantados de capacidade e quantidade de peças a serem 

produzidas atreladas aos turnos de jornada de trabalho, foram definidos os 

investimentos em máquinas e equipamentos para atender as necessidades de 

produção da empresa. Foram adquiridas máquinas usadas para os primeiros anos 

de atividade da empresa, conforme o quadro abaixo demonstra as quantidades, 

valores e fornecedores dos ativos.  

 

 
QUADRO 6: Investimento em máquinas 
Fonte: O autor 
 
 

 

4-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Industrial Total Industrial Fornecedor
INJETORA 1             23.870             GWT Automação
ENVAZADORA 1             22.000             MG LE
CORTE ESPUMA 1             4.400              Schmuziger
SERIGRAFIA 1             1.760              MQxBig
TOTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 52.030             
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3.3 ESTRUTURA DE PRODUTO 

 

 Através de uma explosão dos componentes do produto pode-se identificar 

os principais itens que constituem a estrutura do produto. 

 
A natureza da estrutura do produto esta intimamente relacionada a seu 

projeto. Tem influência na “forma” da estrutura. A forma é parcialmente 

determinada pelo número de componentes de cada nível – quanto maior o 

numero de itens, mais larga será a estrutura. Consequentemente, a 

padronização de componentes para reduzir variedade torna mais fina a 

estrutura do produto (SLACK, 2002, p. 460). 

 

 A estrutura do produto Clean Touch está representada abaixo 

demonstrando descrição de cada componente, quantidade e unidade de medida 

usada para cada item, bem como sua forma de aquisição comprada ou fabricada. 

 
QUADRO 7: Estrutura do produto 
Fonte: O autor 

 
 

Nível ESTRUTURA DO CONJUNTO Quantidade C / F Unidade
0 Minikit de Limpeza 1,0                M Conjunto
1 1- Item - A Molde plástico (unid. fabricada) 20,0              F grama
1 2- Item - B Flaconete borrifador 1,0                C Peça
1 3- Item - C Espuma Microfibra 5,0                C cm²
1 4- Item - D Cordão com chaveiro 1,0                C Peça
1 5- Item - E Solução de Limpeza 10,0              C ml
1 6- Item - G Tinta Seridur base solvente 1,00               C ml
1 7- Item - H Cola de Contato 0,30              C mg
1 8- Item - F Embalagem Individual 1,0                C Unidade

PRODUTO A



77 

 
FIGURA 27: Estrutura do produto Clean Touch 
Fonte: O autor 
 

 

3.4  FORNECEDORES 
 

Segundo Castiglioni (2007, p. 79), “Entende-se por fornecedores todas as 

empresas ou indivíduos interessados em suprir as necessidades de outra empresa 

em termos de matéria-prima, produtos, mercadorias, mão-de-obra e serviços. A 

eficiência do comprador pode ser medida pelo grau de atendimento e pelo seu 

relacionamento com o fornecedor, que deve ser o mais adequado e conveniente 

possível”.  

Os fornecedores de matéria prima dos produtos Clean Touch são todos do 

estado do Paraná, tornando mais fácil o relacionamento e atendimento da demanda 

da empresa, o quadro abaixo mostra os fornecedores para cada matéria prima e sua 

modalidade de frete.    
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QUADRO 8: Fornecedores de matéria prima 
Fonte: O autor 

 

3.5 POLÍTICA DE GARANTIAS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

Conforme o Código de Defesa do Consumidor (Seção VI, Art. 26) O direito 

de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: 

II – noventa dias tratando-se de fornecimento de serviços e produtos 

duráveis.  

A Clean Touch tem como tratativa para a política de garantia de seus 

produtos a reposição para o cliente final através seus revendedores a troca imediata 

ou no prazo vigente conforme o Código de Defesa do Consumidor de no máximo 

90(noventa) dias depois da compra efetuada. O revendedor tem a responsabilidade 

de armazenar os produtos com defeito e solicitar para a empresa Clean Touch a 

reposição dos mesmos, através de compras efetuadas mensalmente. 

 

3.6 POLÍTICA DE PRODUÇÃO PARA PRODUTO ACABADO E MATÉRIAS-

PRIMAS 

 

 Segundo Gaither & Frazier (2001, p. 269) “políticas de estoque têm grande 

relevância para que as áreas de produção, marketing e finanças trabalhem juntas”. 

 

 Para o início da produção do Clean Touch, foi estipulado um estoque de 

segurança de 5% calculado sobre a demanda mensal do produto. 

 
“Estoques são materiais e suprimentos que uma empresa ou instituição 

mantém, seja para vender ou para fornecer insumos ou suprimentos para o 

processo de produção”. (ARNOLD, 1999, p. 265). 

Matéria-prima Fornecedor Estado Frete
Origem

1- Item - A Plástico granulado ABS Termogel PR CIF
2- Item - B Flaconete borrifador Alfa PR CIF
3- Item - C Espuma Microfibra Casa da Espuma PR CIF
4- Item - D Cordão com chaveiro Alfa PR CIF
5- Item - E Solução de Limpeza AF Clean PR CIF
6- Item - G Tinta Seridur base solvente Rei das Embalagens PR CIF
7- Item - H Cola de Contato Genesis tintas PR CIF
8- Item - F Embalagem Individual Genesis tintas PR CIF
9- Item - G Caixa papelão p/ lote 50unid. Mixart embalagens PR CIF
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3.7 PLANEJAMENTO DE GASTOS COM COMPRAS DE MATERIAIS 

 

 Para definição do planejamento de gastos com compras de materiais, foi 

utilizado o Plano de Produção, que no caso da Clean Touch, considerou a demanda 

mensal mais o percentual de política de estoque de 5% 

 

 
QUADRO 9: Plano de produção Ano 2017 
FONTE: Equipe do projeto 
Nota 1: os volumes aqui demonstrados consideram as políticas de estoque de produto acabado. 
Nota 2: os volumes aqui demonstrados consideram um estoque de segurança de 5% 

 

Matérias-primas Unidade medição jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
1- Item - A Plástico granulado ABS
Compra - Quantidades pacote 5 kg 79       67       68       69       68       70       69       70       71       70       72       71       
Saída para Produção - Clean Touch - Q pacote 5 kg 75       68       68       68       69       69       70       70       70       71       71       71       
Saldo de estoque - Quantidades pacote 5 kg 4         3         3         4         3         4         3         3         4         3         4         4         
2- Item - B Flaconete borrifador 5,1% 4,5% 4,4% 5,8% 4,4% 5,7% 4,3% 4,3% 5,6% 4,3% 5,6% 5,6%
Compra - Quantidades Peça 19.665 16.621 16.882 16.968 17.065 17.161 17.258 17.356 17.454 17.552 17.653 17.751 
Saída para Produção - Clean Touch - Q Peça 18.681 16.774 16.869 16.964 17.060 17.156 17.253 17.351 17.449 17.548 17.647 17.747 
Saldo de estoque - Quantidades Peça 984      831      844      848      853      858      863      868      873      877      883      887      
3- Item - C Espuma Microfibra 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Compra - Quantidades rolo de 5m² 197      167      169      170      171      172      173      174      175      176      177      178      
Saída para Produção - Clean Touch - Q rolo de 5m² 187      168      169      170      171      172      173      174      175      176      177      178      
Saldo de estoque - Quantidades rolo de 5m² 10       9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         
4- Item - D Cordão com chaveiro 5,1% 5,4% 5,3% 5,3% 5,3% 5,2% 5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%
Compra - Quantidades Peça 19.665 16.621 16.882 16.968 17.065 17.161 17.258 17.356 17.454 17.552 17.653 17.751 
Saída para Produção - Clean Touch - Q Peça 18.681 16.774 16.869 16.964 17.060 17.156 17.253 17.351 17.449 17.548 17.647 17.747 
Saldo de estoque - Quantidades Peça 984      831      844      848      853      858      863      868      873      877      883      887      
5- Item - E Solução de Limpeza 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Compra - Quantidades galão 5L 40       34       34       34       34       36       35       35       35       35       37       36       
Saída para Produção - Clean Touch - Q galão 5L 38       34       34       34       35       35       35       35       35       36       36       36       
Saldo de estoque - Quantidades galão 5L 2         2         2         2         1         2         2         2         2         1         2         2         
6- Item - G Tinta Seridur base solvente 5,0% 5,9% 5,9% 5,9% 2,9% 5,6% 5,7% 5,7% 5,7% 2,9% 5,4% 5,6%
Compra - Quantidades lata 450ml 44       38       38       38       38       39       39       39       39       39       40       40       
Saída para Produção - Clean Touch - Q lata 450ml 42       38,0     38,0     38,0     38,0     39,0     39,0     39,0     39,0     39,0     40,0     40,0     
Saldo de estoque - Quantidades lata 450ml 2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         
7- Item - H Cola de Contato 4,5% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 5,0% 5,0%
Compra - Quantidades bisnaga 30g 197      167      169      170      171      172      173      174      175      176      177      178      
Saída para Produção - Clean Touch - Q bisnaga 30g 187      168      169      170      171      172      173      174      175      176      177      178      
Saldo de estoque - Quantidades bisnaga 30g 10       9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         9         
8- Item - F Embalagem Individual 5,1% 5,4% 5,3% 5,3% 5,3% 5,2% 5,2% 5,2% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%
Compra - Quantidades Lote mínimo 250 79       67       68       69       68       70       69       70       71       70       72       71       
Saída para Produção - Clean Touch - Q Lote mínimo 250 75       68       68       68       69       69       70       70       70       71       71       71       
Saldo de estoque - Quantidades Lote mínimo 250 4         3         3         4         3         4         3         3         4         3         4         4         
9- Item - G Caixa papelão p/ lote 50unid. 5,1% 4,5% 4,4% 5,8% 4,4% 5,7% 4,3% 4,3% 5,6% 4,3% 5,6% 5,6%
Compra - Quantidades Peça 394      333      338      340      342      344      346      348      350      351      353      355      
Saída para Produção - Clean Touch - Q Peça 374      336      338      340      342      344      346      348      349      351      353      355      
Saldo de estoque - Quantidades Peça 20       17       17       17       17       17       17       17       18       18       18       18       

5,1% 5,1% 5,0% 5,0% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9% 5,1% 5,1% 5,1% 5,1%
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QUADRO 10: Plano de produção Ano 2018 
FONTE: Equipe do projeto 
Nota 1: os volumes aqui demonstrados consideram as políticas de estoque de produto acabado. 
Nota 2: os volumes aqui demonstrados consideram um estoque de segurança de 5% 

 
3.8 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS 

Os processos são sequências estruturados de atividades, que por meios de 

ações físicas, ações comportamentais ou ainda de informações, que vão 

permitir agregação de valor. (MARTINS e ALT, 2003, p.19) 

 

3.9 FLUXOGRAMA DOS PROCESSOS 

 

 O fluxograma apresenta as etapas do processo produtivo do chaveiro 

Clean Touch, depois da ordem de produção ter sido recebida e analisada, e existe a 

matéria-prima disponível para produção, parte-se para a fabricação de fato. O 

plástico ABS granulado é injetado para confecção do molde plástico, peça central do 

chaveiro, feito isso, os flaconetes borrifadores são completados com a solução de 

limpeza para telas, na sequência, a espuma de microfibra é cortada em seus 5 cm², 

então, após ser impressa a logo da marca no molde plástico, ocorre a montagem de 

todos os componentes, encaixando o flaconete dentro do corpo plástico, colando a 

espuma na parte exterior, e acoplando o cordão com chaveiro, para finalmente, 

embalar o produto no plástico primário. 

Matérias-primas Unidade medição jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
1- Item - A Plástico granulado ABS
Compra - Quantidades pacote 5 kg 80       72       72       74       73       75       74       74       76       75       77       76       
Saída para Produção - Clean Touch - Q pacote 5 kg 80       72       73       73       74       74       74       75       75       76       76       76       
Saldo de estoque - Quantidades pacote 5 kg 4         4         3         4         3         4         4         3         4         3         4         4         
2- Item - B Flaconete borrifador 5,0% 5,6% 4,2% 5,4% 4,1% 5,3% 5,4% 4,1% 5,3% 4,0% 5,2% 5,3%
Compra - Quantidades Peça 20.107 17.834 18.060 18.156 18.259 18.362 18.466 18.571 18.675 18.781 18.888 18.994 
Saída para Produção - Clean Touch - Q Peça 19.988 17.948 18.049 18.151 18.254 18.357 18.461 18.565 18.670 18.776 18.882 18.989 
Saldo de estoque - Quantidades Peça 1.006   892      903      908      913      918      923      929      934      939      945      950      
3- Item - C Espuma Microfibra 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Compra - Quantidades rolo de 5m² 201      179      181      182      183      184      185      186      188      188      189      190      
Saída para Produção - Clean Touch - Q rolo de 5m² 200      180      181      182      183      184      185      186      187      188      189      190      
Saldo de estoque - Quantidades rolo de 5m² 10       9         9         9         9         9         9         9         10       10       10       10       
4- Item - D Cordão com chaveiro 5,0% 5,0% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,8% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3%
Compra - Quantidades Peça 20.107 17.834 18.060 18.156 18.259 18.362 18.466 18.571 18.675 18.781 18.888 18.994 
Saída para Produção - Clean Touch - Q Peça 19.988 17.948 18.049 18.151 18.254 18.357 18.461 18.565 18.670 18.776 18.882 18.989 
Saldo de estoque - Quantidades Peça 1.006   892      903      908      913      918      923      929      934      939      945      950      
5- Item - E Solução de Limpeza 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%
Compra - Quantidades galão 5L 40       36       36       38       37       37       37       37       39       38       38       38       
Saída para Produção - Clean Touch - Q galão 5L 40       36       37       37       37       37       37       38       38       38       38       38       
Saldo de estoque - Quantidades galão 5L 2         2         1         2         2         2         2         1         2         2         2         2         
6- Item - G Tinta Seridur base solvente 5,0% 5,6% 2,8% 5,3% 5,4% 5,4% 5,4% 2,7% 5,1% 5,3% 5,3% 5,3%
Compra - Quantidades lata 450ml 45       40       41       41       41       41       42       42       42       42       43       42       
Saída para Produção - Clean Touch - Q lata 450ml 45,0     40,0     41,0     41,0     41,0     41,0     42,0     42,0     42,0     42,0     42,0     43,0     
Saldo de estoque - Quantidades lata 450ml 2         2         2         2         2         2         2         2         2         2         3         2         
7- Item - H Cola de Contato 4,4% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,8% 4,8% 4,8% 4,8% 7,0% 4,8%
Compra - Quantidades bisnaga 30g 201      179      181      182      183      184      185      186      188      188      189      190      
Saída para Produção - Clean Touch - Q bisnaga 30g 200      180      181      182      183      184      185      186      187      188      189      190      
Saldo de estoque - Quantidades bisnaga 30g 10       9         9         9         9         9         9         9         10       10       10       10       
8- Item - F Embalagem Individual 5,0% 5,0% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,9% 4,8% 5,3% 5,3% 5,3% 5,3%
Compra - Quantidades Lote mínimo 250 80       72       72       74       73       75       74       74       76       75       77       76       
Saída para Produção - Clean Touch - Q Lote mínimo 250 80       72       73       73       74       74       74       75       75       76       76       76       
Saldo de estoque - Quantidades Lote mínimo 250 4         4         3         4         3         4         4         3         4         3         4         4         
9- Item - G Caixa papelão p/ lote 50unid. 5,0% 5,6% 4,2% 5,4% 4,1% 5,3% 5,4% 4,1% 5,3% 4,0% 5,2% 5,3%
Compra - Quantidades Peça 402      357      362      363      366      368      370      372      375      376      378      380      
Saída para Produção - Clean Touch - Q Peça 400      359      361      364      366      368      370      372      374      376      378      380      
Saldo de estoque - Quantidades Peça 20       18       19       18       18       18       18       18       19       19       19       19       

5,0% 5,0% 5,2% 5,0% 4,9% 4,9% 4,9% 4,8% 5,1% 5,1% 5,0% 5,0%
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FIGURA 28: Fluxo de processo produtivo 
Fonte: O autor 
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3.10 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO INSTALADA E UTILIZADA 

 

 Conforme Slack, Chambers e Johnston (2009, p. 315) controle e 

planejamento da capacidade é a maneira onde determina a quantidade total da 

operação produtiva, de maneira que ela responda a demanda. As decisões de 

capacidade são tomadas dentre os limites da capacidade física estabelecida pela 

estratégia de capacidade da operação em longo prazo. 

3.10.1 Capacidade Instalada 

 

 Toda empresa tem uma capacidade instalada que é medida de acordo com 

o nível de produção projetado das máquinas que a empresa possui, porém, essa 

capacidade é somente nominal, pois, existem fatores que obrigam a produção a 

parar por algum tempo, mas de forma programada pela empresa, para que não 

venha a trazer atrasos para a produção, são as chamadas paradas programadas, 

porém problemas nem sempre são programados, existem as paradas não 

programadas, que devem ser consideradas para não criar uma produção utópica e 

acabar prejudicando a produção, em consequência, não atendendo a demanda. 

3.10.2 Capacidade Utilizada ou Efetiva 

 

 Segundo Graeml (2007, p. 245) a capacidade efetiva é a capacidade 

disponível subtraída às perdas planejadas. Por razões óbvias, ela jamais excede a 

capacidade disponível, por que isso significaria programar uma carga da máquina 

por um tempo superior a capacidade que pode ser produzida. 

 

3.10.3 Cálculo da capacidade 

 

 Como apresentado anteriormente, existem três tipos de capacidade, mas, 

no entanto, o que interessa para a produção é a capacidade utilizada, a realmente 

será produzida pela empresa, levando em consideração as paradas programadas e 

não programadas, nos quadros abaixo serão apresentados os dados da produção 

da empresa Clean Touch. Será considerado um nível de 22 dias úteis de produção, 

8,8 horas por dia, um turno, com 80% de aproveitamento de produção diária e 
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trabalhará com uma quantidade de 155 horas mensais. O quadro abaixo apresenta o 

tempo que cada máquina precisa para realizar suas atividades, injetora leva 10 

segundos para injetar o suporte do flaconete, envazadora leva 12 segundos para 

envazar a solução de limpeza, máquina de corte, precisa de 10 segundos para 

cortar a espuma, máquina de serigrafia leva 12 segundos para imprimir o grafismo 

no chaveiro, 15 segundos para montagem do kit, 5 segundos para acoplar o cordão 

ao chaveiro e mais 5 para embalar o kit acabado, resultando em 69 segundos para 

produção de um kit completo Clean Touch. 

 

 
QUADRO 11: Tempo para execução de um produto acabado - Clean Touch. 
Fonte: O autor 

 
No quando abaixo está sendo apresentado o número de funcionários que 

será necessário para cada atividade. O tempo que supervisor de produção levará 

para executar sua atividade será de 10 segundos, pois ele injetará o plástico 

granulado, como já demostrado no quadro acima com os tempos de cada atividade. 

As atividades dos auxiliares de produção levarão 59 segundos, eles executarão as 

demais atividades da produção, envazar a solução, cortar a espuma de microfibra, 

impressão do grafismo, montar kit, acoplar cordão com o chaveiro e embalar o kit 

acabado. O número apresentado para produção foi a maior demanda do ano de 

2017, como mostra o quadro subsequente, com esse nível de produção, a empresa 

consegue atender a demanda de todos os meses, garantindo um estoque de 

segurança que poderá ser utilizado se necessário for. 
 

 
QUADRO 12: Necessidade de pessoal por cargo de execução. 
Fonte: O autor 

 
 

 
QUADRO 13: Necessidade de pessoal por cargo de execução. 
Fonte: O autor 

Cargo Produto - Clean Touch- tempo por Conj. Maior Vol. Fabricação - Clean Touch Nº necessário de funcionários
Supervisor de produção 10                                                           18.681                                                1                                             
Auxiliar de produção 59                                                           18.681                                                2                                             

PRODUTO Unidade jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Total
Total de vendas - Clean Touch 16.679 16.773 16.868 16.964 17.059 17.156 17.253 17.350 17.449 17.547 17.646 17.746 206.491        
Produção Programada - Clean Touch Kit montado 18.681 16.773 16.868 16.964 17.059 17.156 17.253 17.350 17.449 17.547 17.646 17.746 208.493        
Saldo de Produto acabado - Clean Touch 2.002   2.002   2.002   2.002   2.002   2.002   2.002   2.002   2.002   2.002   2.002   2.002   24.024          



84 

3.11 DEFINIÇÃO DO ARRANJO FÍSICO (LAYOUT) 

 

 De acordo com Corrêa (2012, p.399), o arranjo físico de uma empresa é 

algo que deve ser feito com muito cuidado e atenção, pois afeta diretamente no nível 

de eficiência e eficácia na produtividade da empresa. Por tanto sempre que for 

implantado ou modificado algum processo da empresa, o arranjo deve ser planejado 

levando em conta qual a finalidade de tal. 

  
Pode-se dizer que, dentro dos limites estabelecidos pela estratégia 

competitiva da operação, um bom projeto de arranjo físico pode visar tanto 

eliminar atividades que não agregam valor, como enfatizar atividades que 

agregam. (Wright, 2012, p.399). 

 

 No caso da empresa Clean Touch, o arranjo que melhor se adapta a 

atividade exercida pela empresa, é o por produto, pois, esse arranjo é indicado a 

empresas que trabalhem com um ou poucos produtos que sejam semelhantes, 

como a Clean Touch trabalhará com apenas um produto e que terá sempre o 

mesmo ciclo de produção. O fluxo do produto pode ser visto com mais clareza no 

item 4.8, pois esse foi o layout utilizado pela empresa Clean Touch. 

 

3.12 MANUTENÇÃO 
 

De acordo com Martins e Laugeni (2002, p. 350) o conceito de manutenção 

até pouco tempo atrás, era necessária só quando uma máquina quebrava, porém 

com o passar do tempo esse conceito foi mudando e as empresas perceberam a 

importância de se ter uma manutenção periódica, para que as máquinas funcionem 

da melhor forma possível, sem interrupções por falta de acompanhamento técnico e 

falta de manutenção. Isso deve ser planejado pela empresa, definindo um período 

específico para essas manutenções, com paradas programadas com antecedência, 

pode se planejar a produção, fazendo com que a demanda seja atendida sem 

maiores transtornos. Como nada é perfeito, pode ser que aconteça paradas não 

programadas por alguma falha técnica, nada é totalmente confiável, nem mesmo a 

tecnologia. Com um bom planejamento verifica-se de quanto em quanto tempo às 



85 

manutenções devem acontecer, para alcançar um melhor aproveitamento do 

maquinário da empresa e consequentemente aumentando a vida útil.  

 

A manutenção adotada pela empresa Clean Touch, será a Preventiva, após 

realizados os cálculos pra saber qual a capacidade de produção, poderá ser definido 

com que frequência as paradas programadas para manutenção deverão acontecer, 

de forma a não prejudicar a produção. 

 

3.13 INDICADORES DE DESEMPENHO UTILIZADOS 

 

De acordo com Rodrigues (2011, Administradores.com), “os Indicadores de 

Desempenho servem para demonstrar a seus administradores se as medidas que 

foram estipuladas estão sendo atingidas pela empresa de forma satisfatória, se os 

insumos estão sendo utilizados de forma correta nos processos, demonstrar a 

situação da empresa e pontos que devem ser melhorados, trarão um retorno positivo 

não só a organização, mas também a seus clientes. Mas para que essas melhorias 

aconteçam, é necessário planejamento e controle na execução, para que os 

recursos sejam aplicados de forma assertiva e benéfica”. 

 A empresa Clean Touch buscando ter esse controle e obter resultados 

positivos, ou mesmo que negativos, no dia a dia são importantes para que sejam 

analisados e ocorra a implantação de melhorias onde for necessário. Os indicadores 

proporcionam oportunidades para controle dos principais processos da empresa 

relacionados a produtividade, capacidade, fatores ambientais e segurança. 

 

a) Produtividade – A Clean Touch estabelecerá metas mensais a serem atingidas 

conforme a demanda do planejamento de produção, sendo monitorado pelos 

gerentes através de indicadores de produtividade. Diáriamente ao final do turno 

um relatório será extraído, referente ao fechamento da produção do dia, para 

calcular a eficiência diária da produtividade será a quantidade produzida de 

produtos acabados pela quantidade planejada do dia extraído do planejamento 

de produção, o resultado mensal será extraído do somatório dos fechamentos 

diários ao final de cada mês. 
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b) Capacidade- Conforme mencionado neste mesmo capítulo a eficiência da 

capacidade utilizada da Clean Touch será de 80%, para que a mesma não baixe 

ou fique ociosa, será monitorada através de indicadores que se possa medir a 

utilização das máquinas em relação a produção real mensal. Os resultados de 

performance das máquinas serão monitorados a fim de que se possa medir a 

quantidade de peças produzidas pela quantidade de horas trabalhadas no mês 

buscando assim medir a eficiência da capacidade produtiva da empresa, 

conforme mostra o cálculo abaixo. 

 

    

 

c) Qualidade – Para garantir a qualidade dos produtos e a satisfação dos clientes 

em primeiro lugar, os processos de produção da Clean Touch serão monitorados 

pelo supervisor da área, identificando as principais não conformidades buscando 

agir preventivamente estabelecendo metas mensais de qualidade. O resultado 

das peças não-conforme pelo total de peças produzidas fornecerão a eficiência 

dos processos. A ferramenta da qualidade Diagrama de Ishikawa (Espinha de 

Peixe) será o método usado para a resolução dos problemas de qualidade 

buscando saber a causa raiz dos problemas. 

EFICIÊNCIA DA QUALIDADE=    QTDE DE PEÇAS NÃO-CONFORME 
  TOTAL DE PEÇAS PRODUZIDAS 

 

d) Fatores ambientais – Com objetivos de conscientizar os colaboradores, os 

indicadores ambientais servem para acompanhar as estratégias de ação sobre 

os impactos da empresa no meio ambiente, estabelecendo metas a serem 

atingidas e medir a eficiência e eficácia das ações realizadas. A implantação de 

metas para redução de 8% do consumo de água e energia elétrica de um ano 

para outro, servem para incentivar a economia dos recursos assim como a 

conscientização quanto aos problemas ambientais. A coleta seletiva dos 

resíduos na produção serão tratadas de forma atender a separação dos itens, 

onde serão distribuídas lixeiras coloridas padronizadas na empresa para o 

descarte legal lixo.  

 

 EFICIÊNCIA DA CAPACIDADE= QTDE PRODUZIDA 
  QTDE DE HORAS TRABALHADAS 
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e) Segurança -  Através de indicadores monitorados pelos diretores da empresa, a 

meta para acidentes será de 0%. Para obter a taxa de frequência de acidentes 

será utilizado o cáculo abaixo, onde TFA é a Taxa de Frequência de Acidentes, 

NA é Número de Acidentes ocorridos no mês e HHT é o resultado de Homem-

Hora Trabalhadas no mês como demostra o cálculo abaixo. 

TFA(Taxa de Frequência de acidentes)= NA( Número de Acidentes no mês) 

 
HHT(Homem-Hora Trabalhadas no mês) 

 

 

Como estratégias para a conscientização dos perigos e possíveis causas de 

acidentes na empresa, campanhas preventivas serão realizadas por parte da 

diretoria do uso de EPIs, assim como treinamentos e palestras sobre segurança. 

3.14 GASTOS PATRIMONIAIS 

 

Como o próprio nome já diz, são as gastos que se têm com o patrimônio da 

empresa. Ela pode ser subdividida em investimento, imobilizado e diferido. 

3.15 ORGANOGRAMA DE PRODUÇÃO 

 

 É a maneira estrutural de apresentar a hierarquia da empresa. Nele são 

demonstrados os cargos e qual seu nível de hierarquia dentro da organização. 

 

 O organograma industrial da Clean Touch será como apresentado a seguir: 

 

 
FIGURA 29: Organograma Clean Touch 
Fonte: O autor 

Diretor Indústrial
CBO = 1222-05

Supevisor de Produção 
CBO = 8101-10

Auxiliar de Produção                               
CBO= 5152-25

Auxiliar  de Produção                  
CBO= 5152-25
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 Os salários adotados pela Clean Touch foram definidos usando a base 

normalmente paga para cada cargo, levando em consideração o nível financeiro da 

empresa, salários que não venham prejudicar o caixa da empresa e em 

contrapartida, mantendo os funcionários satisfeitos e colaborando para a ampliação 

e gerando melhor lucratividade, o que será refletido com o tempo no aumento 

salarial dos funcionários. No quadro abaixo podemos visualizar os salários do ano 

de 2017 e 2018, pagos correspondentes a seus cargos dentro da empresa. Foram 

separados por áreas da empresa, cada uma terá um diretor (pró-labore), de acordo 

com a necessidade do setor os demais cargos, no caso do financeiro, gerente e 

assistente administrativos, no comercial um representante comercial, e na produção, 

um supervisor e um auxiliar de produção. 

 

 
QUADRO 14: Cargos e salários da empresa 
Fonte: Clean Touch 

 

3.16 BENEFÍCIOS 

 

Entre os benefícios que o trabalhador têm direito, estão: seguro 

desemprego, estabilidade, abono salarial, assistência médica, entre outros. 

3.16.1 Seguro Desemprego 

 

É um auxilio que todo empregado tem direito caso se esteja nas seguintes 

situações: 

For demitido sem justa causa, com registro em carteira; 

Pelo menos 6 meses de registro; 

2018
0 - GERAL SALÁRIO / PROLABORE SALÁRIO / PROLABORE
1 - DIRETORIA FINANCEIRA
Diretor - PROLABORE 724,00                                  781,92                                
Gerente Administrativo 3.000,00                               3.240,00                            
Assistente Administrativo 1.000,00                               1.080,00                            
2 - DIRETORIA COMERCIAL
Diretor - PROLABORE 724,00                                  781,92                                
Representante Comercial 1.600,00                               1.728,00                            
3 - DIRETORIA INDUSTRIAL
Diretor - PROLABORE 724,00                                  781,92                                
Supervisor de produção 2.000,00                               2.160,00                            
Auxiliar de produção 1.000,00                               1.080,00                            

2017
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Se for doméstico, terá direito somente se o empregador recolher FGTS; 

Se não estiver recebendo nenhum benefício do INSS. 

3.16.2 Estabilidade 

 

 O tempo de estabilidade é definida por cada sindicato, alguns tem um prazo 

de 6 meses, algumas 1 ano, isso é variável. Normalmente se aplica a pessoas nas 

seguintes condições: 

 Gestante: não pode ser demitida a partir da confirmação da gravidez e após 

5 meses do parto; 

 Representante da CIPA: os membros eleitos não podem ser demitidos 

dentro de um prazo de 1 ano após o fim do mandato, a menos que seja por motivo 

disciplinar, financeiro ou similares; 

 Acidente de trabalho ou doença em virtude do mesmo: tem no mínimo 1 

ano de estabilidade após o término do auxílio-doença. 

 

3.16.3 Abono Salarial 

 

 Também conhecido como PIS/PASEP (Programa de Integração Social e 

Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Publico).  

 Esse benefício é direito de todo trabalhador que tenha no mínimo 30 dias 

de registro por ano, e sua renda mensal não ultrapasse 2 salários mínimos, e 

obrigatoriamente esteja inscrito no PIS/Pasep ou no Cadastro Nacional do 

Trabalhador, á pelo menos 5 anos. 

 

3.17 ENCARGOS SOCIAIS 

 

 Encargos sociais são FGTS, INSS, 13º salário, adiantamento de férias e 

férias. No quadro abaixo se pode observar o total pago pela empresa Clean Touch. 

O valor de pró-labore é a soma dos três diretores, financeiro, comercial e industrial, 

INSS de pró-labore é 20% do valor do salário, salários é total da soma de todos os 

cargos da empesa, esse valor de INSS é diferente dos pró-labores, pois nele 

incidem INSS (20,00%), INSS de seguro acidente de trabalho (2,00%), salário 
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educação (2,50%), INSS de terceiros (sss) + incra (6,00%), resultando em 30,50% 

de INSS, FGTS de 8,00% sobre o salário, 13º é a soma de todos os salários 

divididos por 12 (meses), INSS e FGTS 13º, o mesmo valor de alíquotas de 30,50% 

e 8,00% respectivamente sobre o valor de 13º, férias da mesma forma que o 13º,é a 

soma de todos os salários divididos por 12 (meses), 1/3 de férias é o valor de férias 

dividido por 3, INSS de férias, INSS 1/3 férias, FGTS férias e FGTS 1/3 férias, são 

as alíquotas já apresentadas sobre os devidos valores.  

 
QUADRO 15: Planejamento de RH e Encargos Sociais 
Fonte: O autor 

 

3.18 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE ESTOQUES 

 

 Conforme Lawrence (2001, p. 532) “O estoque é um ativo circulante que 

permitira o processo de produção e de venda, representa um investimento 

significativo para a maioria das empresas, os três tipos de estoque básicos são 

matéria prima, produto em processo e produto acabado. O estoque de matérias 

primas consiste dos itens comprados pela empresa, normalmente materiais básicos 

como parafusos, plástico, aço em bruto, ou rebites, para uso na manufatura de um 

produto acabado”. No critério de avaliação de estoques existem três principais 

métodos utilizados, PEPS (Primeiro que entra, Primeiro que sai), UEPS (Ultimo que 

entra, Primeiro que sai) e o Preço Médio, também chamado de média poderada. 

 

ORÇAMENTO OPERACIONAL DA ÁREA AV AV AV AV
Contas Contábeis TOTAL % Part. Dir. % Part. Geral TOTAL % Part. Dir. % Part. Geral
Pró-labore 8.746     1,56% 1,02% 9.461     1,69% 1,10%
Inss Pró-labore 1.749     0,31% 0,20% 1.892     0,34% 0,22%
Salário 48.320   8,62% 5,64% 52.272   9,33% 6,10%
Inss Salário 14.738   2,63% 1,72% 15.943   2,84% 1,86%
Fgts Salário 3.866     0,69% 0,45% 4.182     0,75% 0,49%
13 Salário 4.320     0,77% 0,50% 4.752     0,85% 0,55%
Inss 13 Salário 1.318     0,24% 0,15% 1.449     0,26% 0,17%
Fgts 13 Salário 346        0,06% 0,04% 380        0,07% 0,04%
Férias 4.320     0,77% 0,50% 4.752     0,85% 0,55%
 1/3 das Férias 1.440     0,26% 0,17% 1.584     0,28% 0,18%
Inss Férias 1.318     0,24% 0,15% 1.449     0,26% 0,17%
Inss 1/3 Férias 439        0,08% 0,05% 483        0,09% 0,06%
Fgts Férias 346        0,06% 0,04% 380        0,07% 0,04%
Fgts 1/3 Férias 115        0,02% 0,01% 127        0,02% 0,01%
TOTAL DE SALÁRIOS 91.379   16,30% 10,67% 99.107   17,68% 11,57%
Seguro saúde 6.040     1,08% 0,71% 6.534     1,17% 0,76%
Vale alimentação 12.756   2,28% 1,49% 13.800   2,46% 1,61%
Vale transporte 4.305     0,77% 0,50% 4.657     0,83% 0,54%
TOTAL DE BENEFÍCIOS 23.102   4,12% 2,70% 24.991   4,46% 2,92%
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3.19 SISTEMAS DE CUSTEIO 

 

Conforme Martins (1998, p. 41), custeio significa Método de Apropriação de 

Custos. Assim, existe Custeio por Absorção, Custeio Direto, Custeio Padrão, etc. De 

fato como menciona o item II do art. 187 da lei n° 6.404/76, deve ser computado na 

Demonstração do Resultado do Exercício “o custo das mercadorias e serviços 

vendidos” no exercício, o qual, deduzido das receitas correspondentes, gera o lucro 

bruto (IUDÍCIBUS, 2003 p. 343).   
 

 O Plano de produção da Clean Touch descreve as principais informações 

quanto ao estoque de produtos acabados, os quadros a seguir mostram a 

movimentação dos estoques para os anos de 2017 e 2018, demostrando a 

movimentação em quantidades e valores bem como seus custos de produção. 

 

 
QUADRO 16: Movimentação de produtos acabados para 2017 e 2018 
Fonte: O autor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrutura de Informação jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
Volume Vendido - Quant. 16.679    16.773    16.868    16.964    17.059    17.156    17.253    17.350    17.449    17.547    17.646    17.746    
Produção - vol. fabricado - Quant. 18.681    16.773    16.868    16.964    17.059    17.156    17.253    17.350    17.449    17.547    17.646    17.746    
Custo Produção do mês - R$ 41.794    38.537    38.633    38.729    38.876    38.987    39.110    39.208    39.306    39.456    39.569    41.294    
Custo médio do período - R$ 2,24        2,29        2,29        2,28        2,28        2,27        2,27        2,26        2,25        2,25        2,24        2,32        
Custo do Produto Vendido - R$ 37.315    38.429    38.634    38.742    38.885    38.999    39.121    39.222    39.320    39.465    39.581    41.143    
Saldo de Produto acabado - Quant. 2.002      2.002      2.002      2.002      2.002      2.002      2.002      2.002      2.002      2.002      2.002      2.002      
Saldo de Produto acabado - R$ 4.479      4.587      4.585      4.572      4.563      4.551      4.540      4.526      4.512      4.503      4.491      4.641      

Estrutura de Informação jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Volume Vendido - Quant. 17.847    17.947    18.049    18.151    18.254    18.357    18.461    18.565    18.670    18.776    18.882    18.988    
Produção - vol. fabricado - Quant. 19.988    17.947    18.049    18.151    18.254    18.357    18.461    18.565    18.670    18.776    18.882    18.988    
Custo Produção do mês - R$ 44.211    40.752    40.918    41.019    41.146    41.249    41.366    41.519    41.623    41.753    41.857    44.194    
Custo médio do período - R$ 2,22        2,26        2,27        2,26        2,26        2,25        2,24        2,24        2,23        2,23        2,22        2,31        
Custo do Produto Vendido - R$ 39.647    40.587    40.899    41.040    41.170    41.277    41.392    41.539    41.651    41.777    41.885    43.823    
Saldo de Produto acabado - Quant. 4.143      4.143      4.143      4.143      4.143      4.143      4.143      4.143      4.143      4.143      4.143      4.143      
Saldo de Produto acabado - R$ 9.205      9.370      9.389      9.368      9.345      9.317      9.290      9.271      9.244      9.220      9.192      9.563      
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4 ASPECTOS DE RECURSOS HUMANOS 

 No capítulo de Recursos Humanos será possível avaliar a toda a estrutura 

de gerenciamento de pessoas dentro da organização. Apresentar métodos de 

melhorias para fazer com que a empresa funcione de melhor forma, trazendo não 

apenas lucro, mas com uma melhor qualidade na produção, adaptações com novas 

tecnologias, equipamentos, métodos e processos. A empresa se moderniza quando 

há o gerenciamento das pessoas que nela trabalham isso faz com que elas 

acreditem na visão da empresa, e consequentemente se motivem. 

4.1 ORGANOGRAMA E APLICABILIDADE NO NEGÓCIO PROPOSTO 

 

 Para representar as divisões de responsabilidade e de autoridade na 

hierarquia da organização o organograma busca demostrar de forma simplificada os 

diversos setores, suas posições e responsabilidades. “O organograma é uma 

representação gráfica simplificada da estrutura organizacional de uma instituição, 

especificando os seus órgãos, seus níveis hierárquicos e as principais relações 

formais entre eles” (LACOMBE, 2006, p. 103). 

 Para representar a estrutura da empresa Clean Touch o organograma 

Estrutural Vertical foi escolhido por ser o mais usado, e o mais indicado para o 

entendimento da hierarquia e departamentalização da empresa. 
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FIGURA 30: Organograma da empresa Clean Touch 
Fonte: O autor 

 

4.2 CARGOS E SALÁRIOS  

 

 Para a definição de cargos e salários relacionados aos funcionários da 

Clean Touch verificou-se através de um levantamento da necessidade de cada área, 

em especifico parte de produção que teve seu levantamento conforme calculo de n° 

de necessidades de pessoal para execução do volume de produção.  

 

 
QUADRO 17: Cargos e salários dos empregados da Clean Touch  
Fonte: O autor 

 

PRESIDÊNCIA

DIRETOR 
INDUSTRIAL

SUPERVISOR 
DE 

PRODUÇÃO

AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO

AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO

DIRETOR 
COMERCIAL

REPRESENTANTE 
COMERCIAL

DIRETOR 
FINANCEIRO

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE 
ADMINISTRATIVO

CONTABILIDADE

CARGOS 2017 2018
Diretor Financeiro 724,00                  781,92     
Gerente Administrativo 3.000,00              3.240,00 
Assistente Administrativo 1.000,00              1.080,00 
Diretor Comercial 724,00                  781,92     
Representante Comercial 1.600,00              1.728,00 
Diretor Industrial 724,00                  781,92     
Supervisor de produção 2.000,00              2.160,00 
Auxiliar de produção 1.000,00              1.080,00 
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 A Clean Touch se enquadra no Sindicato dos Empregados no Comércio de 

Curitiba, o SINDECOM, e também no SIMPEP (Sindicato da Indústria de Material 

Plástico do Paraná), devido ao seu processo fabril de injeção de plástico granulado 

para produção do molde plástico do chaveiro. São realizadas durante o ano 

convenções coletivas com os empregado para a definição do índice de reajuste 

conforme paragrafo 2 do art. 2° de seu estatuto, “II – Realizar negociações coletivas 

de trabalho, mediante a celebração de convenções coletivas de trabalho e demais 

atos pertinentes às negociações coletivas ou individuais de trabalho, na forma da 

legislação vigente na época da negociação; defender a categoria econômica em 

Dissídios Coletivos de Trabalho”. 

 

4.3 ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A MÃO-DE-OBRA 

 Referente aos encargos sobre a folha de pagamento dos funcionários da 

Clean Touch identificou-se os impostos incidentes sobre o valor dos salários, os 

quais são de responsabilidade da empresa o deposito mensal dos encargos. 

 INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, conforme Iorio (1996, p. 126) 

os empregados quanto os empregadores tem a obrigação de recolher 

suas contribuições, a quais são descontadas em folha  de pagamento e 

recolhidas ao INSS pelo empregador. 

 Salário educação – segundo a FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação), “é uma contribuição social destinada ao 

financiamento de programas, projetos e ações voltados para o 

financiamento da educação básica pública e que também pode ser 

aplicada na educação especial, desde que vinculada à educação básica”. 

 FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, segundo Iorio (1996, 

p. 107) trata-se de um regime criado pela lei n° 5.107, de 13-09-1976, 

conforme o regime do FGTS as empresas são obrigadas a depositar 

mensalmente até o 7° dia de cada mês, em conta bancaria especifica na 

CEF (Caixa econômica Federal), a importância correspondente a 8% de 

remuneração paga no mês anterior ao empregado. 
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QUADRO 18: Encargos incidentes sobre a folha. 
Fonte: O autor 

4.4 BENEFÍCIOS, APLICABILIDADE E VALORES, E FATORES DE CORREÇÃO 

 Atualmente os funcionários não são atraídos somente pelos bons salários, 

mas por um conjunto que compõem salários mais benefícios, isto pode representar 

um diferencial na escolha dos candidatos. O beneficio não é obrigatório, é 

concedido por liberalidade da empresa, em virtude de acordo sindical ou para 

ganhar competitividade no mercado, atraindo e retendo pessoal de melhor nível 

(LACOMBE, 2005 p. 148). 

 Para Marras (2000, p.137), “denomina-se benefícios o conjunto de 

programas ou planos oferecidos pela organização como complemento ao sistema 

de salários. O somatório compõe a remuneração do empregado”. 

 Conforme Marras (2000, p.138), os benefícios podem ser divididos em 

duas categorias pela empresa, benefícios compulsórios e benefícios espontâneos; 

a) Benefícios compulsórios – são aqueles que a empresa concede aos seus 

empregados em atendimento ás exigências da lei ou normas legais como 

acordos ou convenções coletivas de trabalho. Como exemplos temos; 

 

 Complemento de auxílio-doença 

 13° salário 

 Salário-família 

 Férias 

 Salário-maternidade 

 

b) Benefícios espontâneos – são aqueles que a empresa oferece aos seus 

empregados por vontade própria, geralmente com o objetivo de atender as 

PREVIDÊNCIA % INCIDÊNCIA
INSS 20,00%
INSS Seg acidente Trabalho 2,00%
Salário Educação 2,50%
INSS Terceiros (sss) + Incra 6,00%
INSS TOTAL 30,50%
FGTS 8,00%
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necessidades dos empregados ou de tornar o perfil da remuneração atraente e 

competitiva no mercado de trabalho. Seguem os exemplos mais oferecidos; 

 Vale refeição 

 Vale alimentação 

 Seguro de vida 

 Assistência médica 

 Vale transportes 

 Cesta básica 

 Assistência odontológica 

 Para a empresa Clean Touch verificou-se que oferecer benefícios são 

maneiras de ser uma empresa competitiva no mercado e serve para manter seus 

empregados satisfeitos e motivados com a organização. O quadro abaixo mostra 

os benefícios oferecidos e seus respectivos valores os quais são reajustados com 

o índice do dissídio coletivo, tendo como regra a seguinte prerrogativa, para 

salários acima de R$ 1.800,00 não são concedidos vale transportes. 

 
QUADRO 19: Benefícios concedidos pela Clean Touch. 
Fonte: O autor 

4.5 INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, SISTEMA E  

PROCESSOS DE AVALIAÇÃO 

 

 Conforme Milkovich e Boudreau (1998) a avaliação de desempenho 

procura fornecer aos empregados informações sobre sua própria atuação, de forma 

que possam melhorar seu desempenho sem diminuir suas motivações para realizar 

um bom trabalho. 

 

 De acordo com Marras (2000), existem diversos métodos para avaliação de 

desempenho humano nas organizações, são eles; 

 

a) Escalas gráficas – baseia-se na avaliação de um grupo de fatores determinantes 

daquilo que a organização define como desempenho. 

BENEFÍCIO 2017 2018
Seguro saúde - mensal 125,00         135,00     
Vale alimentação - mensal 264,00         285,12     
Vale transporte - diário 7,40              7,99         
Dias úteis a considerar 22,00           22,00       



97 

b) Incidentes críticos – concentra-se em determinar os grandes pontos fortes e 

fracos quem esta sendo avaliado, apontando comportamentos extremos e sem 

analisar especificamente traços de personalidade. 

c) Comparativo – é o método que se utiliza de análises comparativas entre um e 

outro empregado ou entre o empregado e o grupo onde ele atua. 

d) Escolha forçada – o sistema de escolha forçada (forced choice) oferece essa 

possibilidade, tornando o instrumento de avaliação mais objetivo e eficaz que os 

demais em uso. 

e) 360 graus -  trata-se de um modelo em que o avaliado e forcado por 

praticamente todos os elementos que tenham contato com ele: subordinados, 

superiores, pares, clientes internos e externos, fornecedores etc. 

 A empresa Clean Touch acredita que a Avaliação de desempenho de seus 

empregados pode identificar aqueles que necessitam de um aperfeiçoamento, pode 

definir a contribuição de cada um nos resultados da empresa, pode promover o 

surgimento de novos talentos na organização, como também fornecer feedback aos 

colaboradores. Como método adotado a empresa a cada quatro messes aplicara a 

folha de Avaliação pelo método de Incidentes Críticos procurando identificar os 

pontos fortes e fracos de seus colaboradores. A aplicação do método 360 graus 

servira de complemento para levantamento do feedback dos empregados quanto a 

organização e seus companheiros a cada seis meses. 

4.6 POLITICA DE TREINAMENTO EMPRESARIAL E DE RELAÇÕES HUMANAS 

 As empresas precisam cada vez mais de profissionais qualificados, como 

contribuições para melhorar as capacitações e qualificações de seus empregados 

são oferecidos treinamentos com o intuito de conseguir uma produtividade maior e 

resultados financeiros melhores. 

Preferimos definir treinamento como qualquer atividade que contribua para 

tornar uma pessoa apta a exercer melhor essas funções ou atividades, ou 

prepara-la para exercer de forma eficiente novas funções ou atividades. 

(LACOMBE, 2205 p. 312). 
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 Para a Clean Touch a implantação dos treinamentos serve de 

desenvolvimento para os funcionários da empresa, como incentivo a participação, os 

empregados que obtém  100% de participação nos treinamentos e tem um 

desempenho satisfatório recebe pontos na Avaliação de desempenho resultando em 

possíveis gratificações financeiras e crescimento profissional na empresa. Os 

treinamentos serão oferecidos a todas as áreas da empresa, através de vídeos 

disponibilizados através da internet e materiais didáticos distribuídos 

antecipadamente, os custos destes treinamentos poderá ser verificado no quadro 

abaixo o qual discrimina os cargos que receberam treinamento, o valor para cada 

cargo e o mês de sua realização. 

 
QUADRO 20: Planejamento de treinamentos da Clean Touch. 
Fonte: O autor 

 

4.7 SEGURANÇA DO TRABALHO, OBRIGATORIEDADES E LEGISLAÇÃO 

 Para Marras (2000, p. 199), segurança do trabalho é a área que responde 

pela segurança industrial e medicina do trabalho relativamente aos empregados da 

empresa, atuando tanto na área de prevenção quanto na de correção, em estudos 

e ações constantes que envolvam acidentes de trabalho. As NRs (Normas 

regulamentadoras) são normas ou legislação que rege todas as ações no campo 

da higiene, segurança e medicina do trabalho. 

Observa-se que cada NRs trata especificamente de um tema ou de um 

ângulo considerado de importância no campo da HSMT (Higiene, 

Segurança e Medicina do Trabalho), traçando, em seu interior todas as 

diretrizes do ‘que’ e ‘como’ cada organização deve agir em relação ao 

assunto (MARRAS, 2000 p. 200). 

 Na empresa Clean Touch as NRs utilizadas nas ações de 

regulamentação, prevenção, correção e instruções sobre acidentes de trabalho 

são: 

CARGOS VALOR INDIVIDUAL - R$ jan/17 VALOR INDIVIDUAL - R$ jan/18
Gerente Administrativo 350,00                                  1                             362,39                                1               
Assistente Administrativo 249,00                                  1                             257,81                                1               
Rep. Comercial 249,00                                  1                             257,81                                1               
Supervisor de Produção 299,00                                  1                             309,58                                1               
Auxiliar de Produção 199,00                                  2                             206,04                                2               
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NRs regulamentadoras da Clean Touch 

R- 1 
Disposições Gerais 

R- 5 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 

R- 7 
Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional 

R- 9 
Programa e Prevenção de Riscos Ambientais 

R- 11 
Transportes, Movimentação, Armazenagem, e Manuseio de Materiais 

R- 12 
Máquinas e Equipamentos 

R- 17 
Ergonomia 

TABELA 5: Relação de NRs da Clean Touch 
Fonte: O autor 

 

4.8 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAIS 

 Conforme Marras (2000, p. 213), “EPI é a sigla que identifica o 

equipamento de proteção individual utilizado pelo trabalhador com o objetivo de 

evitar acidentes no trabalho. A legislação obriga o empregador a fornecer 

gratuitamente ao empregado EPIs necessários para garantir a sua proteção 

contra eventuais acidentes, em concordância com o tipo de trabalho que executa”.  

 Para a Clean Touch a segurança dos empregados deve sempre estar em 

primeiro lugar, deste modo conforme regulamenta a NR- 6 os equipamentos de 

proteção individuais serão distribuídos pela empresa aos seus colaboradores da 

área de produção, procurando evitar o risco de acidentes na execução de suas 

tarefas. A relação dos itens a serem comprados são demostrados no quadro 

abaixo. 

 

 

 

 

 



100 

5 ASPECTOS LEGAIS 
  

De maneira geral, os procedimentos básicos para a constituição de 

qualquer empresa no estado do Paraná, seguem o mesmo roteiro, porém 

dependendo da empresa a ser constituída, existem passos mais específicos, que 

variam de acordo com o tipo de atividade e região onde será constituída. 

Apresentando apenas alguma variação em relação à legislação municipal ou por seu 

tipo de atividade, alguma exigência de licença especial. 

 

5.1 RAZÃO SOCIAL E FORMA JURÍDICA 

 

 A Sociedade foi constituída sob a forma de Sociedade Limitada, cuja 

regulamentação está prevista no Código Civil, artigos 1052 à 1087 do Código Civil, e 

nos casos omissos desta legislação na 6.404/76 -  Lei das Sociedades por Ações. 

 Após a confecção e registro do contrato na Junta Comercial, a empresa 

passa a ter identidade jurídica e a partir daí são executados os procedimentos para 

início de atividades. A maioria destes, no estado do Paraná, atualmente são 

sincronizados, e no momento em que o primeiro é efetuado e homologado os demais 

como em efeito cascata são homologados também. 

 Este primeiro procedimento é, também via internet, junto à Receita Federal 

do Brasil, a solicitação do registro do CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, 

feito através do DBE, Documento Básico de Entrada. Toda e qualquer alteração de 

CNPJ deverá ser efetuada através deste documento. 

 Na sequência é solicitada a inscrição estadual da empresa para que esta 

possa emitir nf-e e realizar circulação de mercadoria dentro e fora do estado. E 

também o alvará de funcionamento, que é emitido pela prefeitura municipal. De posse 

destes documentos a empresa já pode iniciar formalmente suas atividades. 

 

 

 

 



101 

5.2 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE RESULTADOS POR 

LUCRO REAL 

 

 A Clean Touch está enquadrada na esfera Federal no regime de tributação 

do Lucro Real, estando sujeita aos seguintes tributos: 

 

 IRPJ — É a base de cálculo do imposto sobre a renda apurada segundo 

registros contábeis e fiscais efetuados sistematicamente de acordo com as leis 

comerciais e fiscais. A apuração do lucro real é feita na parte A do Livro de 

Apuração do Lucro Real, mediante adições e exclusões ao lucro líquido do período 

de apuração (trimestral ou anual) do imposto e compensações de prejuízos fiscais 

autorizadas pela legislação do imposto de renda, de acordo com as determinações 

contidas na Instrução Normativa SRF nº 28, de 1978, e demais atos legais e 

infralegais posteriores. Cuja alíquota é de 15%, e ao que exceder R$20.000,00 

aplicar-se-á a alíquota de 10%. 

 

 CSLL — Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de 

pagamento estabelecidas para o Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas 

(IRPJ). Sendo sua alíquota 9%. 

 

 Pis e Cofins — A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e 

Cofins, com a incidência não-cumulativa, é o valor do faturamento mensal, assim 

entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de 

sua denominação ou classificação contábil (Lei nº 10.637, de 2002, art 1º, §§ 1º e 2º 

e Lei nº 10.833, de 2003, art. 1º, §§ 1º e 2º). Exclusos: das receitas isentas ou não 

alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0 (zero);  

 IPI — O Imposto sobre produtos Industrializados, por tratar-se de um 

produto de limpeza em sua forma líquida, devido a NCM (Nomenclatura Comum do 

Mercosul)  3402.90.39 do produto tem sua alíquota 5% conforme parte da 

Tabela oficial da TIPI: 
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34.02 Agentes orgânicos de superfície (exceto sabões); preparações tensoativas, 

preparações para lavagem (incluindo as preparações auxiliares para lavagem) e 
preparações para limpeza, mesmo que contenham sabão, exceto as da posição 
34.01. % 

3402.1 - Agentes orgânicos de superfície, mesmo acondicionados para venda a 
retalho:  

3402.11 -- Aniônicos  
3402.11.10 Dibutilnaftalenossulfato de sódio 5 
3402.11.20 N-Metil-N-oleiltaurato de sódio 5 
3402.11.30 Alquilsulfonato de sódio, secundário 5 
3402.11.40 Misturas de ácidos alquilbenzenossulfônicos 5 
3402.11.90 Outros 5 
3402.12 -- Catiônicos  
3402.12.10 Acetato de oleilamina 5 
3402.12.90 Outros 5 
3402.13.00 -- Não iônicos 5 
3402.19.00 -- Outros 5 
3402.20.00 - Preparações acondicionadas para venda a retalho 5 
3402.90 - Outras  
3402.90.1 Misturas entre si de agentes orgânicos de superfície  
3402.90.11 Que contenham exclusivamente produtos não iônicos 5 
3402.90.19 Outras 5 
3402.90.2 Soluções ou emulsões de produtos tensoativos das subposições 3402.11 a 3402.19, 

e outras preparações tensoativas propriamente ditas  
3402.90.21 Soluções ou emulsões hidroalcoólicas de (1-perfluoralquil-2-acetoxi)propil-betaína 5 
3402.90.22 À base de nonanoiloxibenzenossulfonato de sódio 5 
3402.90.23 Soluções ou emulsões hidroalcoólicas de sulfonatos de perfluoralquiltrimetilamônio 

e de perfluoralquilacrilamida 
5 

3402.90.29 Outras 5 
3402.90.3 Preparações para lavagem (detergentes)  
3402.90.31 À base de nonilfenol etoxilado 5 
3402.90.39 Outras 5 
3402.90.90 Outras 5 

TABELA 6: Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados 
Fonte: Receita Federal 

Documentação necessária perante o Estado: 

 Órgão responsável pelo controle do ICMS, Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços, de empresas do Paraná é a Secretaria do Estado e da 

Fazenda administrando as Inscrições Estaduais de Contribuintes (CICAD/PR) 

regulando as empresas que venham a promover a circulação de mercadorias e 

serviços sujeitos à incidência de ICMS. 

 Este produto, no estado do Paraná, utilizará a alíquota de 12%, em apuração 

mensal aproveitar-se-á dos créditos das matérias primas adquiridas e utilizadas na 

confecção de seus produtos, via conta gráfica, além dos créditos de aquisições de 

Ativos Permanentes, através do CIAP, Controle de Crédito de ICMS do Ativo 

Permanente.  

 Por tratar-se de produto de limpeza, ele estaria sujeito a substituição 

tributária, porém esta não foi objeto de estudo neste trabalho. Este regime atribuiria 

a responsabilidade de recolhimento do ICMS a outro contribuinte. 
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Documentação necessária perante o Município: 

A prefeitura é o órgão responsável pela retirada do Alvará de 

funcionamento. 

 A competência para autorizar ou não o funcionamento de um 

estabelecimento empresarial em determinado local, é da Prefeitura Municipal, pois 

existem situações em que a constituição de uma empresa em determinado endereço 

é proibida, pois a atividade pretendida e incompatível com a lei de zoneamento 

municipal.  

 

 A empresa Clean Touch utilizará de alguns contratos para execução de 

suas atividades, serão eles, contrato de aluguel, seguro empresarial, água e luz, no 

quadro abaixo está sendo apresentado quanto cada um custará mensalmente para a 

empresa durante os dois anos de projeto.  

 
QUADRO 21: Relação de Contratos com a Clean Touch 
Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES
Conta Contábil Ano 1 Ano2
Aluguel 3.375,00R$             3.494,48R$             
IR de aluguel 50,63R$                  52,42R$                  
IPTU 125,00R$                129,43R$                
Segurança 35,00R$                  36,24R$                  
Limpeza e conservação 800,00R$                828,32R$                
Seguro Empresarial 140,00R$                144,96R$                
Manutenção SIG 500,00R$                517,70R$                
Água 120,00R$                124,25R$                
Energia Adm. / comercial 235,00R$                243,32R$                
Telefone fixo/celular 299,90R$                310,52R$                

Valor MENSAL
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6 ASPECTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL 
 

 Este capítulo tem por base a escolha do sistema de Gestão e de 

Informação a ser utilizado pela empresa Clean Touch, bem como a apresentação 

das análises realizadas para a definição do Sistema de Informação Gerencial (SIG), 

e os principais componentes que integram a tecnologia da informação como 

hardware, software, banco de dados, segurança da informação, redes e 

telecomunicações. 
 

 A estrutura de hardware para a Clean Touch é composta dos principais 

itens necessários para uma eficiente produtividade, cada departamento é composto 

por no mínimo um computador e seus periféricos para a realização de suas 

atividades diárias, como mostra o quadro abaixo referente aos ativos de informática 

da empresa. 

 
QUADRO 22: Estrutura de hardware da empresa 
Fonte: O autor 

 

6.1 ESCOLHA DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO 

 

Para definição do sistema de Gestão da Informação voltado a suprir as 

necessidades da empresa Clean Touch, foram realizadas cotações através da 

internet de dois sistemas ERP disponíveis no mercado, realizando comparações de 

critérios importantes entre os dois programas. 

O sistema de ERP definido para atender as necessidades da Clean touch, 

o ERP Control da empresa AA Sistemas Ltda foi à opção que melhor se adequou 

aos requisitos da empresa. AA Sistemas Ltda localiza-se na cidade de Blumenau – 

SC, especializada no desenvolvimento de soluções informatizadas de gestão para 

pequenas e médias empresas, utilizando o mais avançado conjunto de ferramentas 

de desenvolvimento e banco de dados da plataforma Microsoft.  

2-INFORMÁTICA Financ. Com. Industrial Classificação
Microcomputador 1 1 2 HP
Notebook 1 Acer
Impressora 1 1 Contabilista
Switch 1 2 2 Mercado Livre
Nobreak 1 2 2 Mercado Livre
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A empresa teve seu início no ano de 1995 com o nome de SIG - Sistemas 

Integrais de Gestão, passando em 2002 a constituir oficialmente a empresa AA 

Sistemas, tendo como principais clientes empresas como DHL, Danzas, Sobre 

Rodas, Metalcorp, Paviloche entre outras indústrias de Santa Catarina. Seu 

investimento inicial para a implantação do programa conforme Anexo C, envido por 

email, será no valor de R$ 21.000,00, referente à manutenção e suporte não há uma 

cobrança fixa após a implantação, os serviços solicitados serão pagos por hora no 

valor de R$ 100,00 cada, informação também enviada por email em anexo. A 

implantação do sistema tem como prazo máximo de todos os módulos e 

treinamentos de 90 dias após a contratação. 

 

6.2 FLUXO DE DADOS E INFORMAÇÕES 

 

 Para representar o fluxo de dados de informações e a integração dos 

departamentos da empresa Clean Touch, o fluxograma tem por finalidade mostrar 

de forma pratica a gestão do ERP Control, no planejamento e controle dos 

processos da organização. 

 O fluxograma por departamentos mostra a troca de informações entre as 

áreas da empresa, onde as setas vermelhas representam a comunicação e troca de 

dados entre os computadores dos departamentos, e a seta azul representa os 

relatórios disponibilizados pelo banco de dados da empresa para a área de RH. A 

seta verde representa a comunicação entre a SeFaz (Secretaria da fazenda) e a 

área comercial para emissão de Notas Fiscais. 
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6.3 GESTÃO DO CONHECIMENTO 

 

 ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO 

 

 Para os investimentos em ativos de informática na empresa Clean Touch, 

verificou-se que os orçamentos foram realizados segundo as necessidades de cada 

área. O departamento financeiro foi o mais impactado pelos valores devido à 

contabilização para a licença do Software de Gestão integrada no valor de R$ 

21.000,00. Outro ponto importante destacado é a compra de um Notebook para a 

área Comercial, o qual auxiliará o representante em seu processo de vendas. Abaixo 

o quadro mostra os orçamentos totais por área e seus principais itens de informática 

bem como sua alíquota de depreciação ao ano. 

 
QUADRO 23: Investimentos em ativos de Informática 
Fonte: O autor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-INFORMÁTICA Total Financ. Total Com. Total Industrial Total Empresa % Deprec. ano
Microcomputador 2.099              2.099                 4.198                 8.396                 25,0%
Notebook -                  1.994                 -                    1.994                 25,0%
Impressora 629                 629                   -                    1.258                 25,0%
Switch 209                 418                   418                    1.045                 25,0%
Nobreak 93                   187                   187                    467                   25,0%
Licença Sofware SIG 21.000             -                    -                    21.000               20,0%
Licença Windows 104                 -                    -                    104                   20,0%
Antivírus 83                   166                   166                    415                   20,0%
TOTAL - INFORMÁTICA 24.217             5.493                 4.969                 34.678               
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7 ASPECTOS OPERACIONAIS DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 
 

 O setor administrativo será responsável por controlar a empresa de forma 

coerente para que consequentemente venha a gerar lucro, o que se espera de 

qualquer empresa bem estruturada, com um planejamento coeso e uma 

administração correta.   
 
 

7.1.1 Investimento no Plano de Ativos da Estrutura Administrativa 

 Nos quadros a seguir são demonstrados os ativos investidos na estrutura 

da empresa, na parte financeira, comercial e industrial, as quantidades de utensílios, 

móveis, máquinas, veículos e parte de software e hardware, e quanto isso custara 

para cada área correspondente à quantidade de itens que lhe cabe.  

 
QUADRO 24: Demonstrativo dos ativos investidos na empresa. 
Fonte: O autor. 

7.1.2 Gastos compartilhados com a Estrutura Administrativa 

 

 Os valores apresentados no quadro a seguir estão todas as contas que 

serão utilizadas por todas as áreas da empresa. Nesse quadro são apresentados os 

valores totais, a diante serão demonstradas as divisões para cada setor da empresa.  

ATIVO INVESTIDO QUANTID   
1-MÓVEIS E UTENSÍLIOS Financ. Total Financ. Total Empresa Classificação
Mesa 2 538,00        1.345,00             Ativo Imob
Cadeira 2 230,00        460,00                Ativo Imob
Armário 1 349,00        1.396,00             Ativo Imob
Divisória 3 117,00        351,00                Ativo Imob
Telefone 2 138,00        207,00                Ativo Imob
Central Telefônica 1 469,00        469,00                Ativo Imob
Extintores de incêndio 1 299,00        897,00                Ativo Imob
Estante 1 199,00        398,00                Ativo Imob
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.339,00     5.523,00             
2-INFORMÁTICA Financ. Total Financ. Total Empresa Classificação
Microcomputador 1 2.098,95     8.395,80             Ativo Imob
Notebook -             1.993,95             Ativo Imob
Impressora 1 628,95        1.257,90             Ativo Imob
Switch 1 208,95        1.044,75             Ativo Imob
Nobreak 1 93,45          467,25                Ativo Imob
Licença Sofware SIG 1 21.000,00   21.000,00           Ativo Intang.
Licença Windows 1 103,95        103,95                Ativo Intang.
Antivírus 1 82,95          414,75                Ativo Intang.
TOTAL - INFORMÁTICA 24.217,20   34.678,35           

TAL DE INVESTIMENTOS POR AREA E EMPRE

 



109 

 
QUADRO 25: Demonstrativo dos gastos empresariais. 
Fonte: O autor 

 

Calculo do rateio para dois anos de projeto: 

 O quadro abaixo demonstra o rateio dos gastos empresariais. Esses gastos 

são mensais, o rateio é respectivo a cada área da empresa, esse valor é definido a 

partir da medida em m² que cada uma ocupa dentro do espaço físico da empresa, 

isso para aluguel, IR de aluguel, IPTU, segurança, limpeza e conservação e seguro 

empresarial. Para manutenção de SIG, água, energia adm/comercial e telefone 

fixo/celular, serão rateados pelo número de funcionários de cada área. 
 

 
QUADRO 26: Demonstrativo dos gastos rateados 
Fonte: O autor 

 
 Como demonstrado no quadro anterior, o rateio é pela quantidade de m² ou 

quantidade de funcionários que cada área da empresa necessita, no quadro abaixo, 

consta o valor que cada uma das contas representa dentro do rateio. O valor de R$ 

810,00 reais de aluguel, por exemplo, é calculado da seguinte forma: 

 

(O valor total do aluguel)  X Área em m² da parte financeira da empresa

      (Área total em m²) 

 
R$ 3.375,00 X 120 = R$ 810,00 

        500 
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QUADRO 27: Rateio dos gastos para 2 anos 
Fonte: O autor 

 

7.1.3 Gastos próprios operacionais da Estrutura Administrativa 

 

 Basicamente na Administração da Clean Touch, seus gastos próprios que 

não estão ligados diretamente com o processo produtivo, serão com o Escritório de 

Contabilidade contratado para prestar esse serviço de forma terceirizada a empresa, 

além de taxas para operações bancárias da rotina administrativa. No quadro abaixo 

constam todas as contas que serão terceirizadas, ou seja, não será de 

responsabilidade da empresa prestar esses serviços, ela pagará pra que outras 

empresas disponibilizem os mesmos. 

 
QUADRO 28: Contratos com Serviços Terceirizados. 
Fonte: O autor 

 

7.1.4 Orçamento da Estrutura Administrativa 

“O que não é controlado não é gerenciado toda empresa é orientada para a 
obtenção de resultados que possam contribuir para a formação do lucro. 
Aumentar o valor da empresa e assegurar sua continuidade deve ser a 
preocupação constante dos administradores. Daí a necessidade de adoção 
de sistemas formais de planejamento e controle que permitam detectar a 
tempo as transformações que possam comprometer estes objetivos de 
forma a proceder aos ajustes necessários para adaptá-la a nova realidade 
(SÁ e MORAES, 2005, p. 219)”. 
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QUADRO 29: Orçamento da estrutura administrativa 
Fonte: O autor 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO OPERACIONAL DA ÁREA AV AV AV AV
Contas Contábeis TOTAL % Part. Dir. % Part. Geral TOTAL % Part. Dir. % Part. Geral
Pró-labore 8.746          5,58% 1,05% 9.461      6,04% 1,14%
Inss Pró-labore 1.749          1,12% 0,21% 1.892      1,21% 0,23%
Salário 48.320        30,83% 5,83% 52.272    33,35% 6,30%
Inss Salário 14.738        9,40% 1,78% 15.943    10,17% 1,92%
Fgts Salário 3.866          2,47% 0,47% 4.182      2,67% 0,50%
13 Salário 4.320          2,76% 0,52% 4.752      3,03% 0,57%
Inss 13 Salário 1.318          0,84% 0,16% 1.449      0,92% 0,17%
Fgts 13 Salário 346              0,22% 0,04% 380         0,24% 0,05%
Férias 4.320          2,76% 0,52% 4.752      3,03% 0,57%
1/3 das Férias 1.440          0,92% 0,17% 1.584      1,01% 0,19%
Inss Férias 1.318          0,84% 0,16% 1.449      0,92% 0,17%
Inss 1/3 Férias 439              0,28% 0,05% 483         0,31% 0,06%
Fgts Férias 346              0,22% 0,04% 380         0,24% 0,05%
Fgts 1/3 Férias 115              0,07% 0,01% 127         0,08% 0,02%
TOTAL DE SALÁRIOS 91.379        58,30% 11,02% 99.107    63,23% 11,95%
Seguro saúde 4.530          2,89% 0,55% 4.901      3,13% 0,59%
Vale alimentação 9.567          6,10% 1,15% 10.350    6,60% 1,25%
Vale transporte 1.435          0,92% 0,17% 1.552      0,99% 0,19%
TOTAL DE BENEFÍCIOS 15.532        9,91% 1,87% 16.803    10,72% 2,03%
Treinamento 599              0,38% 0,07% 620         0,40% 0,07%
TOTAL DE TREINAMENTO 599              0,38% 0,07% 620         0,40% 0,07%
TOTAL GERAL DE PESSOAL 107.511      68,59% 12,97% 116.530  74,35% 14,05%
Aluguel 9.720          6,20% 1,17% 10.064    6,42% 1,21%
IR de aluguel 146              0,09% 0,02% 151         0,10% 0,02%
IPTU 300              0,19% 0,04% 311         0,20% 0,04%
Segurança 101              0,06% 0,01% 104         0,07% 0,01%
Limpeza e conservação 2.304          1,47% 0,28% 2.386      1,52% 0,29%
Seguro Empresarial 403              0,26% 0,05% 417         0,27% 0,05%
Manutenção SIG 2.000          1,28% 0,24% 2.071      1,32% 0,25%
Água 480              0,31% 0,06% 497         0,32% 0,06%
Energia Adm. / comercial 1.692          1,08% 0,20% 1.752      1,12% 0,21%
Telefone fixo 2.159          1,38% 0,26% 2.236      1,43% 0,27%
Internet 1.800          1,15% 0,22% 1.917      1,22% 0,23%
Tarifa Manut. c/c 480              0,31% 0,06% 511         0,33% 0,06%
Serasa/Experian 1.080          0,69% 0,13% 1.150      0,73% 0,14%
Desp. Contábeis 11.880        7,58% 1,43% 12.654    8,07% 1,53%
Manutenção - Informática 3.000          1,91% 0,36% 3.195      2,04% 0,39%
Material de Escritório - bimestral 3.546          2,26% 0,43% 3.777      2,41% 0,46%
Higiene e limpeza - bimestral 2.910          1,86% 0,35% 3.100      1,98% 0,37%
TOTAL ADMINISTRATIVAS 44.002        28,07% 5,31% 46.293    29,54% 5,58%
Depreciação Moveis e utensílios 234              0,15% 0,03% 234         0,15% 0,03%
Depreciação Informática - software e hard 758              0,48% 0,09% 758         0,48% 0,09%
Amortização Informática - software e hard 4.237          2,70% 0,51% 4.237      2,70% 0,51%
Depreciação Veículos -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Depreciação Maquinas e equipamentos -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
TOTAL DE PATRIMONIAIS 5.229          3,34% 0,63% 5.229      3,34% 0,63%
TOTAL GERAL 156.741      100,00% 18,90% 168.052  107,22% 20,27%
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8 ASPECTOS OPERACIONAIS DA ESTRUTURA COMERCIAL 

 
 Neste capítulo serão abordados informações referente à estrutura 

comercial da empresa Clean Touch, o tema abordará as atividades que competem à 

área apresentando argumentos técnicos para a operação do plano de negócios, 

apresentando o plano orçamentário comercial, os gastos com pessoal, investimentos 

para a área, a descrição dos gastos compartilhados, reajustes e orçamentos da 

estrutura como também as politicas da estrutura comercial, demonstrando o 

acompanhamento e controle para os anos de 2017 e 2018. 

 
O Departamento Comercial é um dos órgãos mais importantes, porque se 

encarrega da circulação de mercadorias, produtos e bens para dentro da 

empresa e dela para fora, portanto, das compras e das vendas que ela faz 

(SINCLAYR, 1995 p. 187). 

 

8.1 PLANO ORÇAMENTÁRIO DA ESTRUTURA COMERCIAL 

 

 A área comercial é constituída das principais atividades relacionadas com a 

comercialização dos produtos da empresa Clean Touch, divulgação, compra de 

matéria primas assim como controlar e planejar estratégias comerciais e de 

Marketing da empresa. ”O departamento comercial visa a dotar de recursos 

humanos e materiais visando desenvolver as funções de compras e vendas dentro 

da empresa” (SILVA, 1981 p. 90).  

 O planejamento orçamentário destinado à estrutura do departamento 

comercial da Clean Touch tem como principal objetivo levantar os gastos mensais 

da área. Os valores indicados têm como projeção de gastos referente aos anos de 

2017 e 2018 para operação da empresa, o qual busca demonstrar as despesas com 

pessoal, gastos totais administrativos, patrimoniais, conforme são demostrados nos 

quadros abaixo. 
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QUADRO 30: Orçamento operacional da estrutura comercial 
Fonte: O autor 

ORÇAMENTO OPERACIONAL DA ÁREA AV AV AV AV
Contas Contábeis TOTAL % Part. Dir. % Part. Geral TOTAL % Part. Dir. % Part. Geral
Pró-labore 8.746          6,27% 1,05% 9.461      6,78% 1,14%
Inss Pró-labore 1.749          1,25% 0,21% 1.892      1,36% 0,23%
Salário 19.328        13,86% 2,33% 20.909    14,99% 2,52%
Inss Salário 5.895          4,23% 0,71% 6.377      4,57% 0,77%
Fgts Salário 1.546          1,11% 0,19% 1.673      1,20% 0,20%
13 Salário 1.728          1,24% 0,21% 1.901      1,36% 0,23%
Inss 13 Salário 527              0,38% 0,06% 580         0,42% 0,07%
Fgts 13 Salário 138              0,10% 0,02% 152         0,11% 0,02%
Férias 1.728          1,24% 0,21% 1.901      1,36% 0,23%
 1/3 das Férias 576              0,41% 0,07% 634         0,45% 0,08%
Inss Férias 527              0,38% 0,06% 580         0,42% 0,07%
Inss 1/3 Férias 176              0,13% 0,02% 193         0,14% 0,02%
Fgts Férias 138              0,10% 0,02% 152         0,11% 0,02%
Fgts 1/3 Férias 46                0,03% 0,01% 51           0,04% 0,01%
TOTAL DE SALÁRIOS 42.849        30,72% 5,17% 46.455    33,30% 5,60%
Seguro saúde 3.020          2,17% 0,36% 3.267      2,34% 0,39%
Vale alimentação 6.378          4,57% 0,77% 6.900      4,95% 0,83%
Vale transporte 1.435          1,03% 0,17% 1.552      1,11% 0,19%
TOTAL DE BENEFÍCIOS 10.833        7,77% 1,31% 11.719    8,40% 1,41%
Treinamento 249              0,18% 0,03% 258         0,18% 0,03%
TOTAL DE TREINAMENTO 249              0,18% 0,03% 258         0,18% 0,03%
TOTAL GERAL DE PESSOAL 53.931        38,66% 6,50% 58.432    41,89% 7,05%
Aluguel 6.480          4,65% 0,78% 6.709      4,81% 0,81%
IR de aluguel 97                0,07% 0,01% 101         0,07% 0,01%
IPTU 200              0,14% 0,02% 207         0,15% 0,02%
Segurança 67                0,05% 0,01% 70           0,05% 0,01%
Limpeza e conservação 1.536          1,10% 0,19% 1.590      1,14% 0,19%
Seguro Empresarial 269              0,19% 0,03% 278         0,20% 0,03%
Manutenção SIG 1.333          0,96% 0,16% 1.381      0,99% 0,17%
Água 320              0,23% 0,04% 331         0,24% 0,04%
Energia Adm. / comercial 1.128          0,81% 0,14% 1.168      0,84% 0,14%
Telefone fixo/celular 1.440          1,03% 0,17% 1.490      1,07% 0,18%
Internet -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Tarifa Manut. c/c -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Serasa/Experian -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Desp. Contábeis -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Manutenção - Informática -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Material de Escritório - bimestral -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Higiene e limpeza - bimestral -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Marketing 10.044        7,20% 1,21% 10.698    7,67% 1,29%
Combustível 23.079        16,55% 2,78% 24.692    17,70% 2,98%
IPVA 1.315          0,94% 0,16% 1.052      0,75% 0,13%
Licenciamento 105              0,08% 0,01% 84           0,06% 0,01%
Seguro Obrigatório 210              0,15% 0,03% 168         0,12% 0,02%
Seguro Veícular 1.315          0,94% 0,16% 1.052      0,75% 0,13%
Cobrança 16.958        12,16% 2,05% 18.143    13,01% 2,19%
Manutenção Veícular 4.867          3,49% 0,59% 6.740      4,83% 0,81%
Óleo -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Graxa -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Desingripante Spray -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Estopa -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
Energia -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
TOTAL ADMINISTRATIVAS 70.762        50,73% 8,53% 75.953    54,45% 9,16%
Depreciação Moveis e utensílios 114              0,08% 0,01% 114         0,08% 0,01%
Depreciação Informática - software e hard 1.332          0,95% 0,16% 1.332      0,95% 0,16%
Amortização Informática - software e hard 33                0,02% 0,00% 33           0,02% 0,00%
Depreciação Veículos 10.516        7,54% 1,27% 10.516    7,54% 1,27%
Depreciação Maquinas e equipamentos -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
TOTAL DE PATRIMONIAIS 11.995        8,60% 1,45% 11.995    8,60% 1,45%
1- Item - A Plástico granulado ABS -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
2- Item - B Flaconete borrifador -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
3- Item - C Espuma Microfibra -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
4- Item - D Cordão com chaveiro -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
5- Item - E Solução de Limpeza -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
6- Item - G Tinta Seridur base solvente -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
7- Item - H Cola de Contato -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
8- Item - F Embalagem Individual 179              0,13% 0,02% 190         0,14% 0,02%
9- Item - G Caixa papelão p/ lote 50unid. 2.624          2.796      
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 2.803          2,01% 0,34% 2.987      2,14% 0,36%
TOTAL GERAL 139.491      100,00% 16,82% 149.367  107,08% 18,01%
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8.1.1 Investimento no Plano de Ativos da Estrutura Administrativa 

 

Em relação as operações das atividades ligadas aos processos da área 

comercial, verificou-se as necessidades da área quanto a estrutura administrativa 

para os dois anos de projeto da empresa. O quadro Investimentos da área 

Comercial mostra os principais itens assim como as quantidades e valores 

investidos.  

 
QUADRO 31: Investimentos de ativos da área comercial 
Fontes: O autor 

 

 Com base na tabela acima o orçamento para os investimentos iniciais do 

departamento comercial da Clean Touch, foi realizado em cima das necessidades de 

móveis e utensílios para estrutura, além de itens de Informática como Softwares e 

Hardware para a realização das atividades da área, e investimentos em veículos 

para as operações da empresa. 

 

1-MÓVEIS E UTENSÍLIOS Com. Total Com.  Classificação
Mesa 1 269,00R$         Ativo Imob
Cadeira 1 115,00R$         Ativo Imob
Armário 1 349,00R$         Ativo Imob
Divisória 1 39,00R$          Ativo Imob
Telefone 1 69,00R$          Ativo Imob
Central Telefônica -R$              Ativo Imob
Extintores de incêndio 1 299,00R$         Ativo Imob
Estante -R$              Ativo Imob
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.140,00R$      
2-INFORMÁTICA Com. Total Com.  Classificação
Microcomputador 1 2.098,95R$      Ativo Imob
Notebook 1 1.993,95R$      Ativo Imob
Impressora 1 628,95R$         Ativo Imob
Switch 2 417,90R$         Ativo Imob
Nobreak 2 186,90R$         Ativo Imob
Licença Sofware SIG -R$              Ativo Intang.
Licença Windows -R$              Ativo Intang.
Antivírus 2 165,90R$         Ativo Intang.
TOTAL - INFORMÁTICA 5.492,55R$      
3-VEÍCULOS Com. Total Com.  Classificação
Furgão (utilitário) 1             31.790,00R$    Ativo Imob
Carro (comercial) 1             20.790,00R$    Ativo Imob
TOTAL VEÍCULOS 52.580,00R$    
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8.1.2 Gastos compartilhados com a Estrutura Comercial 

 

 Os gastos compartilhados são constituídos pelas principais despesas 

relacionadas aos serviços básicos necessários para o funcionamento da empresa, 

são eles: aluguel, telefone, água, IPTU, limpeza, segurança, seguro, internet, etc. 

Seu critério de alocação na companhia se dá através de rateios por m² e por 

funcionários, distribuídos nos principais centros de custos da organização referentes 

aos departamentos de produção, comercial e administrativo. O quadro abaixo 

mostra a relação das contas contábeis em que a área comercial da Clean Touch 

estará participando do rateio, os respectivos valores são responsáveis por 

aproximadamente 33% do valor das despesas gerais da companhia. 
 
 

8.1.3 Gastos próprios operacionais da Estrutura Comercial 

 

 Na Diretoria Comercial da empresa Clean Touch, os gastos próprios serão 

destinados a parte de divulgação da marca para captação de clientes durante seu 

início de operação, a estratégia adotada será a de Folders em locais estratégicos 

próximos aos pontos de venda do produto, cartões de visita para o representante 

comercial e funcionários da empresa para maior divulgação, além dos anúncios em 

internet para que o produto se torne conhecido pelos consumidores, utilizando-se da 

facilidade e rapidez da informação na web. 
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8.1.4 Orçamento da Estrutura Comercial 

 

 
QUADRO 32: Orçamento da estrutura comercial 
Fonte: O autor 

 

 

 

 

ORÇAMENTO OPERACIONAL DA ÁREA AV AV AV AV
Contas Contábeis TOTAL % Part. Dir. % Part. Geral TOTAL % Part. Dir. % Part. Geral
Pró-labore 8.746          6,27% 1,05% 9.461      6,78% 1,14%
Inss Pró-labore 1.749          1,25% 0,21% 1.892      1,36% 0,23%
Salário 19.328        13,86% 2,33% 20.909    14,99% 2,52%
Inss Salário 5.895          4,23% 0,71% 6.377      4,57% 0,77%
Fgts Salário 1.546          1,11% 0,19% 1.673      1,20% 0,20%
13 Salário 1.728          1,24% 0,21% 1.901      1,36% 0,23%
Inss 13 Salário 527              0,38% 0,06% 580         0,42% 0,07%
Fgts 13 Salário 138              0,10% 0,02% 152         0,11% 0,02%
Férias 1.728          1,24% 0,21% 1.901      1,36% 0,23%
 1/3 das Férias 576              0,41% 0,07% 634         0,45% 0,08%
Inss Férias 527              0,38% 0,06% 580         0,42% 0,07%
Inss 1/3 Férias 176              0,13% 0,02% 193         0,14% 0,02%
Fgts Férias 138              0,10% 0,02% 152         0,11% 0,02%
Fgts 1/3 Férias 46                0,03% 0,01% 51           0,04% 0,01%
TOTAL DE SALÁRIOS 42.849        30,72% 5,17% 46.455    33,30% 5,60%
Seguro saúde 3.020          2,17% 0,36% 3.267      2,34% 0,39%
Vale alimentação 6.378          4,57% 0,77% 6.900      4,95% 0,83%
Vale transporte 1.435          1,03% 0,17% 1.552      1,11% 0,19%
TOTAL DE BENEFÍCIOS 10.833        7,77% 1,31% 11.719    8,40% 1,41%
Treinamento 249              0,18% 0,03% 258         0,18% 0,03%
TOTAL DE TREINAMENTO 249              0,18% 0,03% 258         0,18% 0,03%
TOTAL GERAL DE PESSOAL 53.931        38,66% 6,50% 58.432    41,89% 7,05%
Aluguel 6.480          4,65% 0,78% 6.709      4,81% 0,81%
IR de aluguel 97                0,07% 0,01% 101         0,07% 0,01%
IPTU 200              0,14% 0,02% 207         0,15% 0,02%
Segurança 67                0,05% 0,01% 70           0,05% 0,01%
Limpeza e conservação 1.536          1,10% 0,19% 1.590      1,14% 0,19%
Seguro Empresarial 269              0,19% 0,03% 278         0,20% 0,03%
Manutenção SIG 1.333          0,96% 0,16% 1.381      0,99% 0,17%
Água 320              0,23% 0,04% 331         0,24% 0,04%
Energia Adm. / comercial 1.128          0,81% 0,14% 1.168      0,84% 0,14%
Telefone fixo/celular 1.440          1,03% 0,17% 1.490      1,07% 0,18%
Marketing 10.044        7,20% 1,21% 10.698    7,67% 1,29%
Combustível 23.079        16,55% 2,78% 24.692    17,70% 2,98%
IPVA 1.315          0,94% 0,16% 1.052      0,75% 0,13%
Licenciamento 105              0,08% 0,01% 84           0,06% 0,01%
Seguro Obrigatório 210              0,15% 0,03% 168         0,12% 0,02%
Seguro Veícular 1.315          0,94% 0,16% 1.052      0,75% 0,13%
Cobrança 16.958        12,16% 2,05% 18.143    13,01% 2,19%
Manutenção Veícular 4.867          3,49% 0,59% 6.740      4,83% 0,81%
TOTAL ADMINISTRATIVAS 70.762        50,73% 8,53% 75.953    54,45% 9,16%
Depreciação Moveis e utensílios 114              0,08% 0,01% 114         0,08% 0,01%
Depreciação Informática - software e hard 1.332          0,95% 0,16% 1.332      0,95% 0,16%
Amortização Informática - software e hard 33                0,02% 0,00% 33           0,02% 0,00%
Depreciação Veículos 10.516        7,54% 1,27% 10.516    7,54% 1,27%
Depreciação Maquinas e equipamentos -                  0,00% 0,00% -              0,00% 0,00%
TOTAL DE PATRIMONIAIS 11.995        8,60% 1,45% 11.995    8,60% 1,45%
8- Item - F Embalagem Individual 179              0,13% 0,02% 190         0,14% 0,02%
9- Item - G Caixa papelão p/ lote 50unid. 2.624          2.796      
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 2.803          2,01% 0,34% 2.987      2,14% 0,36%
TOTAL GERAL 139.491      100,00% 16,82% 149.367  107,08% 18,01%
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9 ASPECTOS FINANCEIROS E CONTÁBEIS 
 

 Os resultados financeiros de uma companhia refletem a situação 

econômica em que ela se encontra, portanto, este capitulo tem por objetivo 

demonstrar as consolidações das informações financeiras e contábeis referente ao 

projeto pré-operacional da empresa Clean Touch, bem como a evolução da 

organização para o ano de 2017 e 2018. As análises apresentadas são referentes 

aos itens de atividades e fluxo de caixa pré-operacional, orçamento consolidado de 

ativos, balanço pré-operacional, orçamento de gastos, formação de preço, 

orçamento de receita, ponto de equilíbrio, fontes de financiamento e sistema de 

amortização, demonstrativo de resultado, orçamento de fluxo de caixa do projeto, 

balanço patrimonial, bem como a análise de indicadores econômicos e financeiro, e 

por fim, a análise de viabilidade do projeto. 

 

9.1 ATIVIDADES PRÉ- OPERACIONAIS DO PROJETO 

 

 Para abertura da empresa Clean touch, foram necessárias etapas pré-

operacionais do projeto, em Janeiro de 2016 houve o inicio as atividades com a 

concepção do produto a ser criado. Para levantamento do potencial de mercado do 

novo produto, houve a necessidade de uma aplicação da pesquisa mercadológica 

realizada nos meses de Janeiro a Março de 2016. Após o levantamento das 

informações de demanda e posicionamento do produto em relação ao mercado, em 

Março, o próximo passo foi traçar as diretrizes organizacionais aplicando o conceito 

SWOT para o planejamento estratégico da companhia. 

 O local das instalações foi definido com base nas necessidades de 

adequação dos maquinários e estrutura administrativa, com este definido no mês de 

Abril, a próxima etapa foi realizar o levantamento dos aspectos jurídicos para a 

abertura da empresa junto aos órgãos legais, o qual teve inicio da atividade no dia 

21 de Abril até 19 de Maio. O planejamento orçamentário de máquinas e matéria 

prima necessária para a produção, foi definido com base na mensuração da 

demanda, tornando-se a atividade mais longa do pré-projeto, com 42 dias de 

duração.  
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 Nos meses de Julho e Agosto foram cotadas as compras dos principais 

itens a serem utilizados pelos departamentos relacionados aos investimentos de 

ativos. As etapas finais realizadas nos últimos quatro meses do ano foram 

relacionadas com a definição e implantação do sistema de informação e gestão, 

contratação e treinamento dos colaboradores para início das operações da empresa 

Clean Touch em Janeiro de 2017.  

 

9.2 FLUXO DE CAIXA PRÉ-OPERACIONAL 

 

 O Fluxo de Caixa pré-operacional tem finalidade de demonstrar todas as 

operações financeiras que ocorreram no desenvolvimento do pré-projeto, buscando 

justificar os principais investimentos realizados para a estruturação da empresa. 

 Para Santos (2011, p. 54), “conforme objetivos estabelecidos pelo CPC 03 

(R2), as informações dos fluxos de caixa de uma entidade são úteis para 

proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a 

capacidade de a entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas 

necessidades de liquidez”.  

 
A empresa precisa projetar seus gastos financeiros através de um fluxo de 

caixa projetado antecipadamente, para não realizar operações que venham 

influenciar negativamente no resultado da companhia. Sem um fluxo de 

caixa fica quase impossível projetar, planejar e realizar um orçamento para 

uma administração sadia (MARION, 2009 p. 118). 

 

 Para o fechamento do Fluxo de Caixa pré-operacional da empresa Clean 

Touch, considerando que os processos de fase de estudo e de implantação já foram 

executados. Verificou-se ao final do ano do projeto no mês de Dezembro de 2016, 

um total acumulado de entradas no valor de R$ 40.000,00, referente ao resgate de 

aplicações para início das atividades no mês subsequente, a integralização de 

capital ocorreu no mês de Setembro de 2016, no valor de R$ 490.672,30, valor 

estimado para investimento no projeto de abertura da Clean Touch. 

 Ao longo do período do pré-projeto, destacaram-se nas saídas do fluxo de 

caixa os gastos com a abertura da empresa, no valor de R$ 2.095,00 no mês de 

setembro. Entre outras despesas identificadas nas saídas, os gastos com a 
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contratação de pessoal que ocorreu no mês de novembro significou seu maior 

impacto, devido às despesas com treinamento, pagamento de salários e reajuste de 

8% conforme dissidio coletivo, representando quase 62% do total de saídas além de 

pagamentos de 13° salários que ocorrem em novembro e dezembro.  

 No que diz respeito à infraestrutura das variáveis de despesas que constam 

nas saídas como luz, telefone, internet, segurança entre outras assumidas para sua 

manutenção, seu maior impacto foi identificado no valor do aluguel de R$ 3.375,00 

referente ao galpão e escritório da empresa, o qual teve uma participação de 11% 

do total das saídas em dezembro. Em relação às saídas de caixa com aquisição de 

máquinas, equipamentos e veículos os índices foram os mais altos como já 

esperado, pois representaram uma participação de quase R$150.000,00 do total no 

mês de outubro. Os resultados das entradas subtraídas as saídas, foi um saldo 

acumulado de caixa disponível no final do período de 2016, no valor de R$ 8.606,00 

como mostra o quadro a seguir. 
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QUADRO 33: Fluxo de caixa pré-operacional 
Fonte: O autor 

 
 

Estrutura de Fluxo de caixa set/16 out/16 nov/16 dez/16
ENTRADAS
Integralização capital 491.332             
Saldo anterior 155.326          32.041               -                  
Financiamentos 52.030            
Resgate de aplicações 40.000             
TOTAL DAS ENTRADAS 491.332             207.356          32.041               40.000             
SAÍDAS
Pró-labore 2.172                2.172              2.172                 2.172              
Inss Pró-labore 434                   434                 434                    434                 
Salário 9.600                 9.600              
Inss Salário 2.928                 2.928              
Fgts Salário 768                    768                 
13 Salário 800                    800                 
Inss 13 Salário 488                 
Fgts 13 Salário 128                 
Seguro saúde 1.125                 1.125              
Vale alimentação 2.376                 2.376              
Treinamento 1.200                 1.100              
Gastos abertura da empresa 2.095                
Aluguel 3.375                3.375              3.375                 3.375              
IR de aluguel 51                     51                  51                     51                   
IPTU 125                   125                 125                    
Segurança 35                     35                  35                     35                   
Limpeza e conservação 800                   800                 800                    800                 
Seguro Empresarial 140                   140                 140                    140                 
Manutenção SIG 500                   500                 500                    500                 
Água 120                   120                 120                    120                 
Energia Adm. / comercial 235                   235                 235                    235                 
Telefone fixo/celular 300                   300                 300                    300                 
Internet 150                   150                 150                    150                 
Tarifa Manut. c/c 40                     40                  40                     40                   
Desp. Contábeis 990                   990                 990                    990                 
Manutenção - Informática 250                   250                 250                    250                 
Total de gasto com mat. Escritóri  591                   591                    
Gasto previsto com higiene e limp   485                   485                    
Email marketing 230                   230                 230                    230                 
Cartão de visita 39                     39                   
Website 150                   150                 150                    150                 
Redes sociais 59                     59                  59                     59                   
Encartes de jornais 200                   200                 200                    200                 
Flyers 159                   159                 159                    159                 
Moveis e utensílios 5.523              
Informática - Software e Hardware 34.678            
Veículos 52.580            
Maquinas e Equipamentos - Financiados 52.030            
Juros investimentos - Prestacao 1.653                 1.653              
Total de Saídas 13.725               155.326          32.041               31.394             
Saldo de Caixa Disponível 477.607             52.030            -                    8.606              
Aplicações Previstas no Mês 322.281             19.989            -                    
Aplicações Acumuladas 322.281             345.074          348.076             311.105           
Saldo de Caixa final - Após Aplica 155.326             32.041            -                    8.606              
Juros obtidos de aplicações 2.804              3.002                 3.028              

FLUXO DE CAIXA
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9.3 ORÇAMENTO CONSOLIDADO DE ATIVOS DO PROJETO 

 

 O orçamento consolidado busca demonstrar os principais investimentos no 

orçamento do pré-projeto para atender os anos 2017 e 2018 de operação da Clean 

Touch, para as três principais áreas da organização, a saber: Industrial, Comercial e 

Financeiro. Foram levantados os itens necessários para cada departamento, assim 

como os créditos de CIAP e PIS/COFINS que incidem sobre cada bem adquirido e 

as alíquotas de depreciação a serem baixadas mensalmente. 

 De acordo com Iudícibus e Marion (2010, p. 193), “Entende-se por Ativo 

Imobilizado todo ativo de natureza relativamente permanente, que se utiliza na 

operação dos negócios de uma empresa e que não se destina á venda”. Podem ser 

Imobilizados Tangíveis tratando-se de substâncias concretas palpáveis e Intangíveis 

que são Ativos não palpáveis, mas podem ser comprovados.    

 Em relação aos investimentos com ativos referentes ao projeto Clean 

Touch, os números apresentados são resultados das necessidades das três 

principais áreas da companhia para os anos 2017 e 2018 do projeto, em móveis e 

utensílios, informática para atender ao Financeiro e Comercial, máquinas e 

equipamentos da área de produção e veículos o qual tem sua contabilização na área 

Comercial. Aplicado uma análise vertical no total da empresa, pode-se identificar 

que os maiores investimentos são referentes a máquinas e equipamentos, e 

veículos representando aproximadamente 35% do total de investimentos em ativos, 

seguido pela informática que representou 24%, conforme demostra o quadro a 

seguir. 
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QUADRO 34: Investimentos em ativos da Clean Touch 
Fonte: O autor 

  
 

Depreciar consiste em considerar, como despesa ou custo do período, uma 

parte do valor gasto na compra dos bens de uso da empresa. Os bens 

materiais corpóreos ou tangíveis classificados no Ativo Imobilizado são 

necessários para que a empresa possa desenvolver suas atividades 

(RIBEIRO, 2002 p. 222). 

 

Na depreciação dos bens tangíveis e imobilizado da empresa Clean Touch, 

verificou-se o uso do método de depreciação linear, tendo como valores líquidos a 

serem depreciados por área conforme as alíquotas de 10% para Móveis e 

Utensílios, 25% para Hardware e 20% para Softwares direcionados a parte de 

informática, 20% para veículos e 20% para máquinas e equipamentos, todos com 

lançamentos mensais na parte de despesas dedutivas da companhia. O quadro 

abaixo demostra os respectivos valores aplicados para cada bem.  

 

ATIVO INVESTIDO QUANTID   
1-MÓVEIS E UTENSÍLIOS Financ. Total Financ. Total Empresa Classificação
Mesa 2 538,00        1.345,00             Ativo Imob
Cadeira 2 230,00        460,00                Ativo Imob
Armário 1 349,00        1.396,00             Ativo Imob
Divisória 3 117,00        351,00                Ativo Imob
Telefone 2 138,00        207,00                Ativo Imob
Central Telefônica 1 469,00        469,00                Ativo Imob
Extintores de incêndio 1 299,00        897,00                Ativo Imob
Estante 1 199,00        398,00                Ativo Imob
TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.339,00     5.523,00             
2-INFORMÁTICA Financ. Total Financ. Total Empresa Classificação
Microcomputador 1 2.098,95     8.395,80             Ativo Imob
Notebook -             1.993,95             Ativo Imob
Impressora 1 628,95        1.257,90             Ativo Imob
Switch 1 208,95        1.044,75             Ativo Imob
Nobreak 1 93,45          467,25                Ativo Imob
Licença Sofware SIG 1 21.000,00   21.000,00           Ativo Intang.
Licença Windows 1 103,95        103,95                Ativo Intang.
Antivírus 1 82,95          414,75                Ativo Intang.
TOTAL - INFORMÁTICA 24.217,20   34.678,35           
3-VEÍCULOS Financ. Total Financ. Total Empresa Classificação
Furgão (utilitário) -             31.790,00           Ativo Imob
Carro (comercial) -             20.790,00           Ativo Imob
TOTAL VEÍCULOS -             52.580,00           
4-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Financ. Total Financ. Total Empresa Classificação
INJETORA -             23.870,00           Ativo Imob
ENVAZADORA -             22.000,00           Ativo Imob
CORTE ESPUMA -             4.400,00             Ativo Imob
SERIGRAFIA -             1.760,00             Ativo Imob
TOTAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -             52.030,00           
TOTAL DE INVESTIMENTOS EM ATIVOS 26.556,20   144.811,35         

TAL DE INVESTIMENTOS POR AREA E EMPRE
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ATIVO TOTAL DE INVEST. LÍQUIDOS POR 
AREA E EMPRESA DESP. DE DEPRECIAÇÃO MENSAL POR AREA 

1-MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS 

Total 
Financ. 

Total 
Com. 

Total 
Industrial 

Total 
Empresa 

Deprec. 
ano 

Total 
Financ. 

Total 
Com. 

Total 
Industrial 

Total 
Empresa 

Mesa 538 269 538 1.345 10,0% 4 2 4 11 
Cadeira 230 115 115 460 10,0% 2 1 1 4 
Armário 349 349 698 1.396 10,0% 3 3 6 12 
Divisória 117 39 195 351 10,0% 1 0 2 3 
Telefone 138 69 - 207 10,0% 1 1 - 2 
Central Telefônica 469 - - 469 10,0% 4 - - 4 
Extintores de incêndio 299 299 299 897 10,0% 2 2 2 7 
Estante 199 - 199 398 10,0% 2 - 2 3 
TOTAL MÓVEIS E 
UTENSÍLIOS 2.339 1.140 2.044 5.523  19 10 17 46 

2-INFORMÁTICA Total 
Financ. 

Total 
Com. 

Total 
Industrial 

Total 
Empresa 

% 
Deprec. 

ano 

Total 
Financ. 

Total 
Com. 

Total 
Industrial 

Total 
Empresa 

Microcomputador 2.099 2.099 4.198 8.396 25,0% 44 44 87 175 
Notebook - 1.994 - 1.994 25,0% - 42 - 42 
Impressora 629 629 - 1.258 25,0% 13 13 - 26 
Switch 209 418 418 1.045 25,0% 4 9 9 22 
Nobreak 93 187 187 467 25,0% 2 4 4 10 
Licença Sofware SIG 21.000 - - 21.000 20,0% 350 - - 350 
Licença Windows 104 - - 104 20,0% 2 - - 2 
Antivírus 83 166 166 415 20,0% 1 3 3 7 
TOTAL - INFORMÁTICA 24.217 5.493 4.969 34.678  416 114 103 633 

3-VEÍCULOS Total 
Financ. 

Total 
Com. 

Total 
Industrial 

Total 
Empresa 

% 
Deprec. 

ano 

Total 
Financ. 

Total 
Com. 

Total 
Industrial 

Total 
Empresa 

Furgão (utilitário) - 31.790 - 31.790 20,0% - 530 - 530 
Carro (comercial) - 20.790 - 20.790 20,0% - 347 - 347 
TOTAL VEÍCULOS - 52.580 - 52.580  - 876 - 876 

4-MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

Total 
Financ. 

Total 
Com. 

Total 
Industrial 

Total 
Empresa 

% 
Deprec. 

ano 

Total 
Financ. 

Total 
Com. 

Total 
Industrial 

Total 
Empresa 

INJETORA   19.259 19.259 20,0% - - 321 321 
ENVAZADORA   17.750 17.750 20,0% - - 296 296 
CORTE ESPUMA   3.550 3.550 20,0% - - 59 59 
SERIGRAFIA   1.420 1.420 20,0% - - 24 24 
TOTAL MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS - - 41.979 41.979  - - 700 700 

TOTAL GERAL DE DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 436 1.000 820 2.255 
QUADRO 35: Despesas de depreciação de ativos 
Fonte: O autor 

 
Para os bens adquiridos de fornecedores com tributação por Lucro Real, 

houve a incidência de impostos de ICMS e PIS/COFINS sobre os valores dos ativos 

comprados, conforme o Ato Cotepe 38/2009 o CIAP (Controle de Crédito de ICMS 

do Ativo permanente) que dá direito a créditos dos valores dos impostos pagos na 

compra, a Clean Touch se beneficiará dos valores sendo pagos em 48 vezes para 

ICMS e 12 vezes para PIS/COFINS conforme mostra o quadro abaixo. 
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CRÉDITOS SOBRE ATIVOS Valor total No. de parcelas Valor mensal 
Icms 5.676,00 48 118,25 
Pis/cofins 4.375,25 12 364,60 
QUADRO 36: Valore sde créditos de impostos sobre ativos 
Fonte: O autor 

 

 Com relação às categorias que foram aplicadas os impostos de ICMS e 

PIS/COFINS, o quadro abaixo demonstra as alíquotas aplicadas bem como os 

valores unitários referentes ao valor total de cada bem adquirido. 

Preços e condições Preço Unit. Unid. Tribut. IPI ICMS PIS/COF. Fornecedor 
Microcomputador  R$      1.999,00  peça LR 5,00% 12,00% 9,25% HP 
Notebook  R$      1.899,00  peça LR 5,00% 12,00% 9,25% Acer 
Impressora  R$         599,00  peça LR 5,00% 12,00% 9,25% Contabilista 
Switch  R$         199,00  peça LR 5,00% 12,00% 9,25% Mercado Livre 
Nobreak  R$           89,00  peça LR 5,00% 12,00% 9,25% Mercado Livre 
Licença Soft. SIG  R$    20.000,00  peça LR 5,00% 12,00% 9,25% AA Sistemas 
Licença Windows  R$           99,00  peça LR 5,00% 12,00% 9,25% Mercado Livre 
Antivírus  R$           79,00  licença LR 5,00% 12,00% 9,25% Avast 
Furgão (utilitário)  R$    28.900,00  unidade LR 10,00% 12,00% 9,25% Eli Car 
Carro (comercial)  R$    18.900,00  unidade LR 10,00% 12,00% 9,25% Eli Car 
INJETORA  R$    21.700,00  peça LR 10,00% 12,00% 9,25% GWT Automa. 
ENVAZADORA  R$    20.000,00  peça LR 10,00% 12,00% 9,25% MG LE 
CORTE ESPUMA  R$      4.000,00  peça LR 10,00% 12,00% 9,25% Schmuziger 
SERIGRAFIA  R$      1.600,00  peça LR 10,00% 12,00% 9,25% MQxBig 
QUADRO 37: Valores de alíquotas de impostos sobre ativos 
Fonte: O autor 

 

9.4 BALANÇO PRÉ-OPERACIONAL 

 

 Com base nas operações realizadas no ano de 2016 referente pré-

operacional do projeto Clean Touch, o Balanço Patrimonial foi estruturado segundo 

os lançamentos adquiridos pela empresa no ano corrente do pré-projeto. 

 Conforme Indícibus e Marion (2002, p. 185), “Balanço Patrimonial é a peça 

que retrata a posição das contas de uma entidade após todos os provisionamentos e 

ajustes, bem como após o encerramento das contas de Receitas e Despesa também 

terem sido executadas”. 

 
 Um balanço patrimonial consiste na apresentação dos saldos respectivos 

de todas as contas da contabilidade de uma companhia em uma 

determinada data, dispostos em forma relativamente padronizada, com a 

finalidade de permitir, a quem o analisa, uma visualização rápida da posição 

econômica financeira dessa companhia naquela data (GOUVEIA, 1993 p. 

149). 
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 Ao final do ano do pré-projeto o Balanço Patrimonial da empresa Clean 

Touch foi contabilizado conforme as posições de contas executadas do ano de 

competência, para uma visualização e análise do cenário quanto futuro do projeto 

para os anos 2017 e 2018. Verificou-se no balanço que o Ativo Circulante 

representou um percentual de 70% do Ativo total, destacaram-se os lançamentos 

das aplicações realizadas e os créditos de ICMS e PIS/COFINS sobre máquinas e 

equipamentos. O imobilizado mais o intangível da empresa representaram os 29% 

restante do Ativo, junto com crédito de ICMS representando 1% do Ativo total. 

 Com relação ao Passivo do Balanço Patrimonial pré-operacional podemos 

destacar o Capital de Terceiros constituído do Circulante mais o Não Circulante o 

qual representou 11% do total do Passivo. Para complementar o restante do Passivo 

temos o Patrimônio Liquido formado pelo capital social da empresa mais o Lucro do 

exercício que representou 89% do Passivo, esse percentual se deve ao prejuízo que 

houve no período devido à falta de produção e venda dos produtos para gerar 

receitas para a empresa, o qual poderá ser compensado nos primeiros meses 

posteriores ao pré-projeto, que terá inicio das atividades em janeiro de 2017.  

 

 

 
QUADRO 38: Balanço patrimonial pré-projeto ano 2016 
Fonte: O autor 
 

ATIVO CIRCULANTE 324.827             70% PASSIVO CIRCULANTE 17.603               
Banco 8.606                 2% Férias + 1/3 2.133                 
Aplicações 310.427             67% Inss - Férias + 1/3 651                    

0% FGTS - Férias + 1/3 171                    
0% Financiamento CP 19.831               

CIAP - ICMS 1.419                 0% Juros vincendos CP (5.182)               
Pis/cofins - Máquinas 4.375                 1%

0%
ATIVO NÃO CIRCULANTE 139.017             30%
CIAP - ICMS 4.257                 1%
IMOBLIZADO 113.241             24% PASSIVO NÃO CIRCULANTE 35.106               
Móveis e utensílios 5.523                 1% Financiamento 39.661               
Depreciação acumulada 0% Juros vincendos (4.555)               
Informática 13.160               3%
Depreciação acumulada 0%
Veículos 52.580               11%
Depreciação acumulada 0%
Máquinas e equipamentos 41.979               9% PL 411.135             
Depreciação acumulada 0% Capital Social 490.672             
INTANGÍVEL 21.519               5% Lucro Exercício (79.537)             
Software 21.519               5%
ATIVO TOTAL 463.844             100% PASSIVO TOTAL 463.844             

POSIÇÃO FINANCEIRA
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9.5 ORÇAMENTO CONSOLIDADO DE GASTOS DO PROJETO 

 

 No orçamento consolidado, das três diretorias da Clean Touch, financeira; 

comercial e industrial foram agrupadas todas as contas necessárias para atividade 

da empresa, dentre elas, no primeiro ano de operação os gastos com salários 

representaram 14% do orçamento total, assim como o pró-labore pago para aos 

diretores que representou 3,06%. 

 Também foram adicionados os gastos referentes aos benefícios de seguro 

saúde, vale alimentação e vale transporte, custeados pela empresa, resultando em 

5,77% do total. O total geral de pessoal, incluindo os gastos com treinamento, 

representaram 32,33% do orçamento. Dentre as despesas mensais, o valor mais 

expressivo foi o de aluguel do barracão da empresa, somando quase 5%. As 

despesas com depreciação de máquinas; informática; móveis e veículos também 

expressaram 3,16% do orçamento, devido às altas taxas de depreciação de ativos.  

 No consolidado 40% dos gastos foram comprometidos com os custos 

diretos de fabricação, referente a todo o estoque de matérias primas utilizado no 

processo produtivo. O orçamento total do primeiro ano fechou em pouco mais de R$ 

856.000,00.  



127 

 
QUADRO 39: Orçamento consolidado Clean Touch Ano 2017 
Fonte: O autor 

 No segundo ano de atividade, após os reajustes projetados, a Clean Touch 

teve um leve aumento em seus gastos, as contas mais expressivas se mantiveram 

ORÇAMENTO OPERACIONAL DA ÁREA AV AV AV AV
Contas Contábeis TOTAL % Part. Dir. % Part. Geral TOTAL % Part. Dir. % Part. Geral
Pró-labore 26.238    3,06% 3,06% 28.384    3,31% 3,31%
Inss Pró-labore 5.248      0,61% 0,61% 5.677      0,66% 0,66%
Salário 115.968  13,54% 13,54% 125.453  14,64% 14,64%
Inss Salário 35.370    4,13% 4,13% 38.263    4,47% 4,47%
Fgts Salário 9.277      1,08% 1,08% 10.036    1,17% 1,17%
13 Salário 10.368    1,21% 1,21% 11.405    1,33% 1,33%
Inss 13 Salário 3.162      0,37% 0,37% 3.478      0,41% 0,41%
Fgts 13 Salário 829         0,10% 0,10% 912         0,11% 0,11%
Férias 10.368    1,21% 1,21% 11.405    1,33% 1,33%
 1/3 das Férias 3.456      0,40% 0,40% 3.802      0,44% 0,44%
Inss Férias 3.162      0,37% 0,37% 3.478      0,41% 0,41%
Inss 1/3 Férias 1.054      0,12% 0,12% 1.159      0,14% 0,14%
Fgts Férias 829         0,10% 0,10% 912         0,11% 0,11%
Fgts 1/3 Férias 276         0,03% 0,03% 304         0,04% 0,04%
TOTAL DE SALÁRIOS 225.607  26,33% 26,33% 244.669  28,56% 28,56%
Seguro saúde 13.590    1,59% 1,59% 14.702    1,72% 1,72%
Vale alimentação 28.702    3,35% 3,35% 31.050    3,62% 3,62%
Vale transporte 7.176      0,84% 0,84% 7.762      0,91% 0,91%
TOTAL DE BENEFÍCIOS 49.468    5,77% 5,77% 53.513    6,25% 6,25%
Treinamento 1.943      0,23% 0,23% 2.012      0,23% 0,23%
TOTAL DE TREINAMENTO 1.943      0,23% 0,23% 2.012      0,23% 0,23%
TOTAL GERAL DE PESSOAL 277.018  32,33% 32,33% 300.194  35,04% 35,04%
Aluguel 40.500    4,73% 4,73% 41.934    4,89% 4,89%
IR de aluguel 608         0,07% 0,07% 629         0,07% 0,07%
IPTU 1.250      0,15% 0,15% 1.294      0,15% 0,15%
Segurança 420         0,05% 0,05% 435         0,05% 0,05%
Limpeza e conservação 9.600      1,12% 1,12% 9.940      1,16% 1,16%
Seguro Empresarial 1.680      0,20% 0,20% 1.739      0,20% 0,20%
Manutenção SIG 6.000      0,70% 0,70% 6.212      0,73% 0,73%
Água 1.440      0,17% 0,17% 1.491      0,17% 0,17%
Energia Adm. / comercial 2.820      0,33% 0,33% 2.920      0,34% 0,34%
Telefone fixo 3.599      0,42% 0,42% 3.726      0,43% 0,43%
Internet 1.800      0,21% 0,21% 1.917      0,22% 0,22%
Tarifa Manut. c/c 480         0,06% 0,06% 511         0,06% 0,06%
Serasa/Experian 1.080      0,13% 0,13% 1.150      0,13% 0,13%
Desp. Contábeis 11.880    1,39% 1,39% 12.654    1,48% 1,48%
Manutenção - Informática 3.000      0,35% 0,35% 3.195      0,37% 0,37%
Material de Escritório - bimestral 3.546      0,41% 0,41% 3.777      0,44% 0,44%
Higiene e limpeza - bimestral 2.910      0,34% 0,34% 3.100      0,36% 0,36%
Marketing 10.044    1,17% 1,17% 10.698    1,25% 1,25%
Combustível 23.079    2,69% 2,69% 24.692    2,88% 2,88%
IPVA 1.315      0,15% 0,15% 1.052      0,12% 0,12%
Licenciamento 105         0,01% 0,01% 84           0,01% 0,01%
Seguro Obrigatório 210         0,02% 0,02% 168         0,02% 0,02%
Seguro Veícular 1.315      0,15% 0,15% 1.052      0,12% 0,12%
Cobrança 16.958    1,98% 1,98% 18.143    2,12% 2,12%
Manutenção Veícular 4.867      0,57% 0,57% 6.740      0,79% 0,79%
Óleo 15.840    1,85% 1,85% 15.840    1,85% 1,85%
Graxa 13.174    1,54% 1,54% 13.174    1,54% 1,54%
Desingripante Spray 3.168      0,37% 0,37% 3.168      0,37% 0,37%
Estopa 5.808      0,68% 0,68% 5.808      0,68% 0,68%
Energia 27.547    3,22% 3,22% 27.547    3,22% 3,22%
TOTAL ADMINISTRATIVAS 216.041  25,22% 25,22% 224.789  26,24% 26,24%
Depreciação Moveis e utensílios 552         0,06% 0,06% 552         0,06% 0,06%
Depreciação Informática - software e hardware 3.290      0,38% 0,38% 3.290      0,38% 0,38%
Amortização Informática - software e hardware 4.304      0,50% 0,50% 4.304      0,50% 0,50%
Depreciação Veículos 10.516    1,23% 1,23% 10.516    1,23% 1,23%
Depreciação Maquinas e equipamentos 8.396      0,98% 0,98% 8.396      0,98% 0,98%
TOTAL DE PATRIMONIAIS 27.058    3,16% 3,16% 27.058    3,16% 3,16%
1- Item - A Plástico granulado ABS 28.194    3,29% 3,29% 29.998    3,50% 3,50%
2- Item - B Flaconete borrifador 188.746  22,03% 22,03% 201.156  23,48% 23,48%
3- Item - C Espuma Microfibra 53.201    6,21% 6,21% 56.674    6,62% 6,62%
4- Item - D Cordão com chaveiro 33.308    3,89% 3,89% 35.498    4,14% 4,14%
5- Item - E Solução de Limpeza 14.743    1,72% 1,72% 15.645    1,83% 1,83%
6- Item - G Tinta Seridur base solvente 8.941      1,04% 1,04% 9.529      1,11% 1,11%
7- Item - H Cola de Contato 6.678      0,78% 0,78% 7.114      0,83% 0,83%
8- Item - F Embalagem Individual 179         0,02% 0,02% 190         0,02% 0,02%
9- Item - G Caixa papelão p/ lote 50unid. 2.624      0,31% 0,31% 2.796      0,33% 0,33%
TOTAL DE CUSTOS DIRETOS 336.614  39,29% 39,29% 358.600  41,86% 41,86%
TOTAL GERAL 856.731  100,00% 100,00% 910.642  106,29% 106,29%



128 

na folha de pagamento com seus respectivos benefícios, nas despesas fixas com 

aluguel, despesas contábeis e combustível, dos dois veículos da empresa. A 

depreciação manteve-se estável devido a taxa fixa aplicada nos ativos imobilizados, 

e os custos diretos tiveram alta de pouco mais de 2% do primeiro para o segundo 

ano, fechando o exercício em 2018 com orçamento geral de R$ 910.642,00. 

 

9.6 FORMAÇÃO DE PREÇO DO PRODUTO OU SERVIÇO 

 
 
 

 Preço de mark-up, 

Markup é um índice aplicado sobre o custo de um produto ou serviço para a 

formação do preço de venda, baseado na ideia de preço margem, que consiste em 

somar o custo ao preço unitário do produto ou serviço, uma margem de lucro para 

obter o preço de venda. 

Preço de markup =        custo unitário   
                             (1 – retorno sobre vendas desejado) 
 

 O preço de venda sugerido para distribuidor resultou da aplicação da 

formula do MARKUP, essa que resulta do somatório de todos os elementos, 

inclusive o lucro desejado. Depois de apurado o custo médio operacional de cada 

unidade do Clean Touch em R$ 4,27, foram embutidos uma margem de lucro de 

10%, IPI também 10%, ICMS 15%, PIS/COFINS 9,25%, comissões 5% e 2,5% da 

taxa do cartão de crédito, resultando num preço sugerido de R$ 9,00 (nove reais) 

para cada unidade, em lotes mínimos de 50 unidades.  
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QUADRO 40: Preço sugerido Clean Touch Ano 2017 e 2018 
Fonte: O autor 

 
 

9.7 ORÇAMENTO DE RECEITA DO PROJETO 

 

 O orçamento de receita foi realizado por meio de previsão de todas as 

atividades da empresa, desde a demanda de vendas, do preço de venda ao 

distribuidor, custos de produção, custos de matérias primas, mão de obra, e afins, 

assim a empresa poderá ter uma comparação de dados reais e orçamento 

controlado.  

 Conforme Franco (1977, p. 160), o orçamento é um ato de previsão da 

gestão econômico administrativa de determinado exercício ou do custo de bens e 

serviços. O orçamento é uma previsão ou projeção de fenômenos futuros, constitui 

demonstração de grande importância na orientação administrativa, pois a previsão é 

feita com base nos resultados da gestão de exercícios anteriores e serve como 

norma de ação para exercícios futuros. 

 O orçamento difere do balanço porque não demonstra fenômenos já 

ocorridos, no balanço vemos a representação dos componentes do patrimônio e do 

resultado num determinado período, mas no orçamento deverá ocorrer em 

exercícios futuros, resultado do plano de ação administrativa. Entretanto, não 

COMPOSIÇÃO Médio 2017 Médio 2018
PEDIDO MÍNIMO - QUANT. 50             50             
1- Gastos Totais Estrutura Financeira - R$ 13.106,05   14.052,29   
2- Gastos Totais Estrutura Comercial - R$ 9.184,80    9.842,86    
3- Volumes vendas previsto -Quant. (Clean Touch) 17.207,58   18.412,11   
4- Gastos Estrutura Financeira - Fixo unitário - R$ 0,76           0,76           
5- Gastos Estrutura Comercial - Fixo unitário - R$ 0,53           0,53           
6- Despesa variável - Embalagem Primária - Clean Touch - unitário - R$ 0,16           0,16           
7- Despesa variável - Caixa para envio Lote 50 unid - unitário - R$ 0,46           0,46           
8- Despesa variável - Cobrança - para o pedido mínimo - UNITÁRIO - R$ 0,08           0,08           
9- Custo produção - Clean Touch - unitário - R$ 2,28           2,26           
10- Custo operacional - Clean Touch - unitário - R$ 4,28           4,26           
11- MARGEM DE LUCRO - Clean Touch 10,00% 10,00%
12- IPI 10,00% 10,00%
13- ICMS 15,00% 15,00%
14- PIS/COFINS 9,25% 9,25%
15- COMISSÕES 5,00% 5,00%
16- CARTÃO 2,50% 2,50%
17- PREÇO - Clean Touch - UNITÁRIO - R$ 9,00           9,00           
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somente a previsão de receitas e despesas de exercícios futuros, mas também a 

própria projeção dos valores ativos e passivos que constituem o balanço patrimonial 

pode ser entendido como orçamento. A principal finalidade do orçamento é como 

vimos à previsão da gestão econômico administrativa de determinado exercício, ele 

tem ainda a finalidade de disciplinar a ação administrativa, pois os administradores 

devem circunscrever sua ação dentro dos limites do orçamento, ato de previsão e 

norma de ação, bem como elemento de controle por parte daqueles que têm 

interesse na vida da entidade e que desejam imitar e controlar a ação dos 

administradores. 

 Conforme Crepaldi (2010, p. 336), o conceito de orçamento é um plano 

administrativo que cobre todas as operações da empresa, para um período de 

tempo definido, existe o global que é definido como orçamentos setoriais, como 

orçamento de vendas, de produção, de compras, de matérias primas, de capital, de 

fluxo de caixa etc. 

 O orçamento de receita da Clean Touch foi baseado no faturamento das 

suas vendas em relação ao volume da demanda projetada. A partir do preço 

sugerido de R$ 9,00 (nove reais) por unidade do produto, e de uma demanda de 

206.491 unidades do Clean Touch vendidas no primeiro ano, resultou-se uma 

receita bruta operacional de R$ 1.858.419,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e 

oito mil, quatrocentos e dezenove reais), valor que foi faturado durante o ano de 

2017, pelo regime de competência, nas condições de 35% à vista e 65% a prazo 

com custo financeiro. Com os reajustes na demanda para o segundo ano de 

atividade, a receita bruta foi orçada em R$ 1.988.508,00 (um milhão novecentos e 

oitenta e oito mil e quinhentos e oito reais) como demonstram os quadros a seguir. 
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QUADRO 41: Faturamento por regime de caixa ano 2017 e 2018 
Fonte: O autor 

 
 
 

9.8 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

 Conforme Dutra (2010, p.167), esta conceituação consiste na comparação 

dos diversos resultados que podem ser representados por um empreendimento. Isto 

significa que os vários níveis de produção, dentro da capacidade máxima instalada, 

devem ser estudados e comparados para ser detectada à alternativa mais viável ou 

as alternativas mais convenientes. 

 Dentro da Clean Touch, em seu ponto de equilíbrio para o ano 2017 foi a 

venda de 9.780 unidades e 10.378 para 2018, para que a receita arrecadada dessa 

venda fosse o suficiente para cobrir todos os gastos envolvidos. 

 

 

 

FORMA DE FATURAMENTO TOTAL 2017 TOTAL 2018
À VISTA
Segmento - Clean Touch 650.447     695.978       
TOTAL À VISTA 650.447     695.978       
A PRAZO
Segmento - Clean Touch 1.207.972  1.292.530    
TOTAL A PRAZO 1.207.972  1.292.530    
TOTAL FATURADO SEM CUSTO FINANCEIRO 1.858.419  1.988.508    
Custo financeiro na venda a prazo 24.159       25.851         
Receita de Clientes a receber ( a prazo ) com custo financeiro 1.232.132  1.318.381    
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QUADRO 42: Ponto de equilíbro Clean Touch em unidades ano 2017 e 2018 
Fonte: O autor 

 

9.9 FONTES DE FINANCIAMENTO E SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO 

 

 Franco (1977, p. 181), o conceito de amortização tem a mesma finalidade 

da depreciação, pois é uma modalidade dela, embora com caráter especial. 

Consiste na extinção gradual de valor imaterial ou de dispêndio que figura no ativo 

como encargo de exercícios futuros. 

 Continuando, na constituição de uma empresa ocorrem gastos que não 

podem ser recuperados, os quais constituem despesa de instalação. Essas 

despesas, embora realizadas durante a instalação, vão beneficiar exercícios futuros, 

não sendo justo que constituam encargos de um só exercício, mas devendo ser 

absorvidas em vários anos, durante os quais serão amortizadas. Podem ser 

amortizados os gastos de instalações, despesas pré-operacionais, luvas, nome 

comercial, patentes de invenção, marcas de fábrica etc. 

 A amortização na contabilização é um registro de despesas pagas em 

exercícios anteriores, seu lançamento é idêntico ao da depreciação. No ativo há uma 

conta representativa dos bens a serem amortizados, a qual é creditada, debitando-

ESTRUTURA DE CÁLCULO - CLEAN TOUCH Médio 2017 Médio 2018
1- Desp. Estrutura Financeira 13.106        14.052        
2- Desp. Estrutura Comercial 10.022        10.734        
3- Custo fixo de Produção commão de obra 9.764         10.580        
4- Custo fixo Indireto de Produção 9.259         9.365          
5- TOTAL DE GASTOS FIXOS -  (1+2+3+4+5) - R$ 42.151        44.731        
6- Custo variável Unit. - matérias primas 1,18           1,18           

7- Despesa variável - Embalagem Primária + Caixa para envio lote 0,62           0,62           
8- Despesa variável - Cobrança 0,08           0,08           
9- Custo variável - IPI - Unit. - R$ 0,82           0,82           
10- Custo variável - ICMS - Unit. - R$ 1,23           1,23           
11- Custo variável - PIS/COFINS - Unit. - R$ 0,76           0,76           
12- TOTAL DE GASTOS VARIÁVEIS UNIT. - (6+7+8+9+10+11) - R$ 4,69           4,69           
13- PREÇO DE VENDA UNIT. MÉDIO - R$ 9,00           9,00           
14- MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO UNITÁRIA - (13 - 12) - R$ 4,31           4,31           
15- Volume de produção previsto - Quant. 17.374        18.590        
16- Volume de vendas previsto - Quant. 17.207        18.412        
17- PONTO DE EQUILÍBRIO EM QUANT. ( 5 / 14 ) 9.780         10.378        
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se a conta de despesas. Pode ser também despesas a amortizar (para a conta do 

ativo) e amortizações (para a conta de despesas).  

 Na contabilização de amortização conforme Franco (1977, p.181), como no 

caso da depreciação, a conta de Despesas a Amortizar não deverá ser, de 

preferência, diretamente creditada pelo valor da amortização, mas sim através da 

constituição de uma provisão para amortização, que acumulará as amortizações 

anuais, até que ela atinja o valor da conta amortizada, ocasião em que ambas as 

contas (despesas e amortizar e provisão para amortização) serão encerradas 

mediante contraposição do saldo de uma conta a outra.  

 Com a Clean Touch nós tivemos financiamento de máquinas no ativo no 

valor de R$ 52.030, com uma taxa de juros de 1,0% a.m., com um sistema de 

amortização PRICE, com 38 meses para pagar, em valores fixo de R$ 1.653,00. 
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QUADRO 43: Financiamento de compra de Ativo Permanente 
Fonte: O autor 

 

9.10 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PROJETO  

 

 De acordo com Iudícibus (2010, p. 226), demonstrativo de resultado do 

exercício é a representação ordenada de receitas e despesas da empresa, dentro de 

um período, (12 meses). Apresentada de forma vertical, ou seja, as despesas são 

deduzidas das receitas, indicando o resultado, que pode ser positivo (lucro), ou 

negativo (prejuízo).  

A DRE pode ser simples ou completa. A simples é utilizada para micro e 

pequenas empresas que não dependem de dados pormenores para tomadas de 

RECURSOS TERCEIROS - FINANCIAMENTOS - BRADESCO
Valor Financiado de Ativos - R$ 52.030                     
Taxa de Juro praticada no Financiamento 1,00%
Sistema de amortização do Financiamento PRICE
Nº de Meses Previsto para o Financiamento                        38,00 
Período Previsto de Carência                             -   

A B C = B / Nº Meses D = B x  % Juro E = C + D 
Nº de Meses do Empréstimo Saldo Devedor Amortização Juros do 

Empréstimo
Prestação

0                       52.030 
1                       50.898                       1.132                           520                1.653 
2                       49.754                       1.144                           509                1.653 
3                       48.599                       1.155                           498                1.653 
4                       47.433                       1.167                           486                1.653 
5                       46.254                       1.178                           474                1.653 
6                       45.064                       1.190                           463                1.653 
7                       43.862                       1.202                           451                1.653 
8                       42.649                       1.214                           439                1.653 
9                       41.422                       1.226                           426                1.653 

10                       40.184                       1.238                           414                1.653 
11                       38.933                       1.251                           402                1.653 
12                       37.670                       1.263                           389                1.653 
13                       36.394                       1.276                           377                1.653 
14                       35.106                       1.289                           364                1.653 
15                       33.804                       1.301                           351                1.653 
16                       32.490                       1.315                           338                1.653 
17                       31.162                       1.328                           325                1.653 
18                       29.821                       1.341                           312                1.653 
19                       28.467                       1.354                           298                1.653 
20                       27.099                       1.368                           285                1.653 
21                       25.717                       1.382                           271                1.653 
22                       24.322                       1.395                           257                1.653 
23                       22.913                       1.409                           243                1.653 
24                       21.489                       1.423                           229                1.653 
25                       20.052                       1.438                           215                1.653 
26                       18.600                       1.452                           201                1.653 
27                       17.133                       1.467                           186                1.653 
28                       15.652                       1.481                           171                1.653 
29                       14.156                       1.496                           157                1.653 
30                       12.645                       1.511                           142                1.653 
31                       11.119                       1.526                           126                1.653 
32                         9.577                       1.541                           111                1.653 
33                         8.021                       1.557                            96                1.653 
34                         6.448                       1.572                            80                1.653 
35                         4.860                       1.588                            64                1.653 
36                         3.256                       1.604                            49                1.653 
37                         1.636                       1.620                            33                1.653 
38                               0                       1.636                            16                1.653 

TOTAL                     52.030                      10.767              62.797 

Demonstrativo de Prestações, Saldos, Juros e Amortizações
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decisão. A completa, exigida por lei, tem de demonstrar todas as despesas, lucros, 

impostos e outros pormenores. 

  

Nos dois exercícios, as Deduções da Receita Bruta corresponderam 

31,10% do total da Receita Bruta Operacional, sendo representado apenas por 

tributos incidentes na operação. 

  

Não apenas para a Receita Bruta, a estrutura se manteve homogênea nos 

dois exercícios, quando relacionadas com a da Receita Líquida, os Custos do 

Produto Vendido corresponderam a praticamente 37,00% para os dois, resultando 

um Lucro Bruto de aproximadamente 63,00%. 

  

As semelhanças nos dois exercícios findam-se aí, já que em 2017 obteve-

se um resultado antes dos impostos de 44,6% e para 2018 de 47,8%, destacando-se 

a Receita Financeira de 2018 que influenciou neste aumento. Devido a um Lucro 

suscetível a distribuição em 2018, houve uma pequena queda no Lucro Após a 

Participação, porém, nada muito significativo. 

  

Assim como com Balaço Patrimonial, fixou-se o ano de 2017 para análise, 

visto que o ano anterior era pré-operacional. O desempenho da empresa em relação 

ao crescimento das Vendas Brutas de um período para o outro não teve um grande 

aumento, ficando em torno de 7,00%, consequentemente as deduções de receita 

acompanharam. As despesas financeiras tiveram um decréscimo no período de 

aproximadamente 20%, enquanto que as receitas financeiras tiveram um 

crescimento de 66,00%. As duas situações são positivas para a empresa, que ganha 

nos dois casos. 

  

Houve também um pequeno crescimento da margem de lucro em torno de 

5,00%, levando-se em consideração que a empresa está em seu segundo ano de 

operação, isso é muito positivo. 
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QUADRO 44: Demonstrativo de Resultado Ano 2017 e 2018 
Fonte: O autor 

 
 

9.11 ORÇAMENTO DE FLUXO DE CAIXA DO PROJETO  

 

De acordo com Marion (2009, p. 118), fluxo de caixa é usado no dia a dia 

sem nem ser percebido, por mais simples que seja. Uma criança que recebe 

mesada sabe quanto ganha e no que gastou determinada quantia. Pode ser feito de 

forma mais organizada, numa planilha ou em uma pequena anotação de uma dona 

de casa.  

 A grande importância de se ter um fluxo de caixa, é manter um controle das 

receitas e despesas, provisionar futuras despesas e analisar se terá recurso para 

cumprir com as obrigações ou terá de tomar alguma decisão alternativa, como 

empréstimos ou financiamentos, porém de forma antecipada e com melhores 

negociações. 

 Demonstrativo de Fluxo de Caixa tem duas formas de ser apresentado, 

modelo direito e indireto: 

 Direto: É um modelo mais simplista, mesmo um leigo nessa área entenderá 

de forma clara a distribuição de receitas e despesas atribuídas à empresa.  

 Indireto: Nesse modelo é levado em consideração o lucro do período, ou 

seja, se terá um gasto, vai sair do caixa e consequentemente afetará diretamente o 

capital de giro da empresa (circulante). 

ESTRUTURA DO RESULTADO TOTAL 2017 AV % TOTAL 2018 AV % AH %
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 1.858.419                         100,0% 1.988.508     100,0% 7,0%
IPI (168.947)                          -9,1% (180.773)       -9,1% 7,0%
ICMS (253.421)                          -13,6% (271.160)       -13,6% 7,0%
PIS/COFINS (156.276)                          -8,4% (167.215)       -8,4% 7,0%
RECEITA LÍQUIDA DE VENDA 1.279.775                         100,0% 1.369.359     100,0% 7,0%
Custo do Produto Vendido (470.436)                          -36,8% (498.394)       -36,4% 5,9%
LUCRO BRUTO OPERACIONAL 809.339                           63,2% 870.965        63,6% 7,6%
Desp. Estrutura Financeira (157.273)                          -12,3% (168.627)       -12,3% 7,2%
Desp. Estrutura Comercial (139.292)                          -10,9% (149.172)       -10,9% 7,1%
Despesa Financeira (8.515)                              -0,7% (6.875)           -0,5% -19,3%
Receita Financeira 63.656                             5,0% 105.598        7,7% 65,9%
LUCRO ANTES DO IR 567.915                           44,4% 651.889        47,6% 14,8%
Imposto a compensar (79.520)                            -6,2% -                   0,0% -100,0%
BASE DE CÁLCULO DO IR E CSL 488.395                           38,2% 651.889        47,6% 33,5%
Imposto de Renda (98.099)                            -7,7% (138.972)       -10,1% 41,7%
Contrib. Sobre Lucro (43.956)                            -3,4% (58.670)         -4,3% 33,5%
Lucro Líquido Antes Part. Resultados 425.861                           33,3% 454.247        33,2% 6,7%
Participação nos Resultados (34.069)                            -2,7% (45.425)         -3,3% 33,3%
LUCRO LÍQUIDO APÓS PART. RESULTADOS 391.792                           30,6% 408.822        29,9% 4,3%
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O fluxo de caixa do primeiro no de projeto da Clean Touch, iniciou com um 

saldo de pouco mais de R$ 8.000,00 reais restantes do banco pré-operacional, 

devido à política comercial de 65% de vendas a prazo e 35% a vista, suas entradas 

no primeiro mês foram compensados como resgate de aplicações de R$ 40.000,00 

reais, dentre as contas mais relevantes para pagamento, estão: os salários dos 

funcionários, pró-labore dos diretores, além do pagamento de décimo terceiro salário 

dividido nos meses de novembro e dezembro, além dos encargos incidentes sobre 

este.  

Algumas contas peculiares possuem um período de arrecadação 

diferenciado, como por exemplo, o IPTU pago em dez prestações a partir de 

fevereiro, o material de escritório e higiene, comprado bimestralmente, o 

licenciamento e seguro obrigatório dos veículos pago em outubro, além da 

manutenção dos mesmos de acordo com a variação em sua quilometragem. Após o 

mês de abril, onde são pagos, o Imposto de Renda e a Contribuição Sobre o Lucro 

Líquido recolhidos do primeiro trimestre a empresa acumula um saldo de caixa 

superior à previsão de saídas do mês seguinte, diferença entre elas passa a ser 

aplicada em investimentos para obtenção de receita financeira. Após os primeiros 

doze meses de operação, o saldo de caixa de dezembro após aplicações, resultou 

em aproximadamente R$ 161.000,00 reais. 

No segundo ano de projeto já se pode observar o crescimento nas 

entradas, janeiro começa com um saldo de R$ 161.077,00 reais, que foi o último 

valor do ano de 2017 e consequentemente será o primeiro do ano de 2018. Como 

também se pode observar, a partir do mês de maio, o total de saídas foi menor do 

que o saldo de caixa, isso possibilitou a realização de aplicações mensais, o valor 

aplicado é o que sobra após a dedução do total de saídas. No segundo ano as 

aplicações são feitas desde o primeiro mês, pois o faturamento da empresa teve um 

aumento possibilitando tal operação. No mês de janeiro do segundo ano de projeto, 

o fluxo de caixa tem uma queda, pois o valor de R$ 34.210,00 é referente à 

participação nos resultados, pode ser pago de acordo com a política da empresa, no 

caso da Clean Touch, optaram por pagar o valor total no primeiro mês do segundo 

ano de exercício do projeto. Esse valor tem origem no quadro de demonstrativo de 

resultado, já apresentado anteriormente, é deduzido mensalmente 8% do lucro 

líquido do exercício, a soma dessas deduções compõem a participação de 

resultados que será pago no primeiro mês do exercício seguinte.  
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 Nos dois exercícios, as Deduções da Receita Bruta corresponderam 

31,10% do total da Receita Bruta Operacional, sendo representado apenas por 

tributos incidentes na operação. 

 Não apenas para a Receita Bruta, a estrutura se manteve homogênea nos 

dois exercícios, quando relacionadas com a da Receita Líquida, os Custos do 

Produto Vendido corresponderam a praticamente 36,00% para os dois, resultando 

um Lucro Bruto de aproximadamente 63,00%. 

 As semelhanças nos dois exercícios findam-se aí, já que em 2017 obteve-

se um resultado antes dos impostos de 44% e para 2018 de 47%, destacando-se a 

Receita Financeira de 2018 que influenciou neste aumento. Devido a um Lucro 

suscetível a distribuição em 2018, houve uma pequena queda no Lucro Após a 

Participação, porém, nada muito significativo. 
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QUADRO 45: Fluxo de caixa Ano 2017 
Fonte: O autor 

 

 

ESTRUTURA DE FLUXO DE CAIXA jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17 jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
ENTRADAS
SALDO BALANÇO ANTERIOR 8.606     
SALDO DO MÊS -            5.570     47.757   93.250   108.022  107.688  138.694  108.580  109.399  152.336  115.408  120.815  
Vendas a vista 52.539   52.836   53.135   53.435   53.737   54.041   54.347   54.654   54.963   55.274   55.586   55.901   
Vendas a prazo mês anterior 99.524   100.086  100.652  101.221  101.794  102.369  102.948  103.530  104.115  104.704  105.296  
PDD - Inadimplência prevista -            (1.990)    (2.002)    (2.013)    (2.024)    (2.036)    (2.047)    (2.059)    (2.071)    (2.082)    (2.094)    (2.106)    
Recuperação de crédito -            -            1.393     1.899     1.910     2.826     1.931     1.942     1.953     1.964     1.975     1.986     
Resgate de aplicações 40.000   -            
TOTAL DAS ENTRADAS 101.144  155.939  200.370  247.223  262.866  264.313  295.293  266.065  267.775  311.607  275.580  281.892  
SAÍDAS
Pró-labore 2.172     2.172     2.172     2.172     2.172     2.172     2.172     2.172     2.172     2.172     2.172     2.346     
Inss Pró-labore 434        434        434        434        434        434        434        434        434        434        434        469        
Salário 9.600     9.600     9.600     9.600     9.600     9.600     9.600     9.600     9.600     9.600     9.600     10.368   
Inss Salário 2.928     2.928     2.928     2.928     2.928     2.928     2.928     2.928     2.928     2.928     2.928     3.162     
Fgts Salário 768        768        768        768        768        768        768        768        768        768        768        829        
13 Salário 5.184     5.184     
Inss 13 Salário 3.162     
Fgts 13 Salário 829        
Férias
 1/3 das Férias
Inss Férias
Inss 1/3 Férias
Fgts Férias
Fgts 1/3 Férias

Seguro saúde 1.125     1.125     1.125     1.125     1.125     1.125     1.125     1.125     1.125     1.125     1.125     1.215     
Vale alimentação 2.376     2.376     2.376     2.376     2.376     2.376     2.376     2.376     2.376     2.376     2.376     2.566     
Vale transporte 814        814        814        814        814        814        814        814        814        814        814        879        

Treinamento 1.943     -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Aluguel 3.375     3.375     3.375     3.375     3.375     3.375     3.375     3.375     3.375     3.375     3.375     3.375     
IR de aluguel 51          51          51          51          51          51          51          51          51          51          51          51          
IPTU -            125        125        125        125        125        125        125        125        125        125        -            
Segurança 35          35          35          35          35          35          35          35          35          35          35          35          
Limpeza e conservação 800        800        800        800        800        800        800        800        800        800        800        800        
Seguro Empresarial 140        140        140        140        140        140        140        140        140        140        140        140        
Manutenção SIG 500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        500        
Água 120        120        120        120        120        120        120        120        120        120        120        120        
Energia Adm. / comercial 235        235        235        235        235        235        235        235        235        235        235        235        
Telefone fixo/Celular 300        300        300        300        300        300        300        300        300        300        300        300        
Internet 150        150        150        150        150        150        150        150        150        150        150        150        
Tarifa Manut. c/c 40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          40          
Serasa/Experian 90          90          90          90          90          90          90          90          90          90          90          90          
Desp. Contábeis 990        990        990        990        990        990        990        990        990        990        990        990        
Manutenção - Informática 250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        250        
Material de Escritório - bimestral 591        -            591        -            591        -            591        -            591        -            591        -            
Higiene e limpeza - bimestral 485        -            485        -            485        -            485        -            485        -            485        -            
Marketing 837        837        837        837        837        837        837        837        837        837        837        837        
Combustível 1.864     1.875     1.886     1.897     1.908     1.920     1.931     1.942     1.947     1.959     1.970     1.981     
IPVA -            -            263        263        263        263        263        -            -            -            -            -            
Licenciamento -            -            -            -            -            -            -            -            -            105        -            -            
Seguro Obrigatório -            -            -            -            -            -            -            -            -            210        -            -            
Seguro Veícular -            131        131        131        131        131        131        131        131        131        131        -            
Cobrança 1.369     1.378     1.386     1.394     1.402     1.410     1.419     1.427     1.431     1.439     1.447     1.456     
Manutenção Veícular -            331        -            667        -            331        1.873     667        -            331        -            667        
Óleo 1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     
Graxa 1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     
Desingripante Spray 264        264        264        264        264        264        264        264        264        264        264        264        
Estopa 484        484        484        484        484        484        484        484        484        484        484        484        
Energia 2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     
Fornecedores 15.643   29.200   26.936   27.199   27.326   27.519   27.695   27.811   27.978   28.112   28.307   28.487   
IPI 12.157   12.462   12.522   12.593   12.667   12.732   12.809   12.881   12.953   13.029   13.096   13.175   
ICMS 16.776   17.440   17.515   17.614   17.721   17.806   17.918   18.019   18.120   18.230   18.319   18.434   
PIS/COFINS 9.502     9.996     10.036   10.094   10.158   10.206   10.274   10.333   10.393   10.459   10.509   10.578   
Prestação investimento 1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     
IR 17.597   18.953   30.001   
CSL 8.495     8.983     12.960   
Participação nos resultados
TOTAL DE SAÍDAS 95.574   108.182  107.119  133.315  108.022  107.688  138.694  108.580  109.399  152.336  115.408  120.815  
SALDO DE CAIXA PREVISTO 5.570     47.757   93.250   113.908  154.844  156.625  156.600  157.485  158.376  159.271  160.172  161.077  
APLICAÇÕES NO MÊS -            -            -            5.886     47.156   17.931   48.020   48.086   6.039     43.863   39.357   -            
APLICAÇÕES ACUMULADAS 273.811  276.193  278.596  286.906  336.558  357.418  408.547  460.187  470.230  518.184  562.049  566.939  
SALDO DE CAIXA APÓS APLICAÇÕES 5.570     47.757   93.250   108.022  107.688  138.694  108.580  109.399  152.336  115.408  120.815  161.077  
JUROS DE APLICAÇÕES 2.707     2.382     2.403     2.424     2.496     2.928     3.110     3.554     4.004     4.091     4.508     4.890     
FLUXO DE CAIXA PARA INVESTIMENTOS (41.383)  43.839   47.146   48.403   48.474   50.590   47.494   50.558   50.629   51.549   46.416   41.915   
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QUADRO 46: Fluxo de caixa ano 2018 
Fonte: O autor 

 

 

 

ESTRUTURA DE FLUXO DE CAIXA jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
ENTRADAS
SALDO BALANÇO ANTERIOR
SALDO DO MÊS 161.077  114.804  114.746  159.763  115.412  114.993  166.620  115.638  116.913  167.807  123.493  150.535  
Vendas a vista 56.217   56.534   56.854   57.176   57.499   57.824   58.151   58.480   58.810   59.143   59.477   59.814   
Vendas a prazo mês anterior 105.892  106.490  107.092  107.698  108.307  108.919  109.535  110.154  110.777  111.404  112.033  112.667  
PDD - Inadimplência prevista (2.118)    (2.130)    (2.142)    (2.154)    (2.166)    (2.178)    (2.191)    (2.203)    (2.216)    (2.228)    (2.241)    (2.253)    
Recuperação de crédito 1.998     2.009     2.020     2.032     2.043     2.055     2.066     2.078     2.090     2.102     2.114     2.125     
Resgate de aplicações
TOTAL DAS ENTRADAS 323.065  277.708  278.571  324.514  281.095  281.612  334.181  284.147  286.375  338.227  294.876  322.887  
SAÍDAS
Pró-labore 2.346     2.346     2.346     2.346     2.346     2.346     2.346     2.346     2.346     2.346     2.346     2.580     
Inss Pró-labore 469        469        469        469        469        469        469        469        469        469        469        516        
Salário 10.368   10.368   10.368   10.368   10.368   10.368   10.368   10.368   10.368   10.368   10.368   11.405   
Inss Salário 3.162     3.162     3.162     3.162     3.162     3.162     3.162     3.162     3.162     3.162     3.162     3.478     
Fgts Salário 829        829        829        829        829        829        829        829        829        829        829        912        
13 Salário 5.702     5.702     
Inss 13 Salário 3.478     
Fgts 13 Salário 912        
Férias 11.405   
 1/3 das Férias 3.802     
Inss Férias 3.478     
Inss 1/3 Férias 1.159     
Fgts Férias 912        
Fgts 1/3 Férias 304        

Seguro saúde 1.215     1.215     1.215     1.215     1.215     1.215     1.215     1.215     1.215     1.215     1.215     1.337     
Vale alimentação 2.566     2.566     2.566     2.566     2.566     2.566     2.566     2.566     2.566     2.566     2.566     2.823     
Vale transporte 879        879        879        879        879        879        879        879        879        879        879        967        

Treinamento 2.012     -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            

Aluguel 3.494     3.494     3.494     3.494     3.494     3.494     3.494     3.494     3.494     3.494     3.494     3.494     
IR de aluguel 52          52          52          52          52          52          52          52          52          52          52          52          
IPTU -            129        129        129        129        129        129        129        129        129        129        -            
Segurança 36          36          36          36          36          36          36          36          36          36          36          36          
Limpeza e conservação 828        828        828        828        828        828        828        828        828        828        828        828        
Seguro Empresarial 145        145        145        145        145        145        145        145        145        145        145        145        
Manutenção SIG 518        518        518        518        518        518        518        518        518        518        518        518        
Água 124        124        124        124        124        124        124        124        124        124        124        124        
Energia Adm. / comercial 243        243        243        243        243        243        243        243        243        243        243        243        
Telefone fixo/Celular 311        311        311        311        311        311        311        311        311        311        311        311        
Internet 160        160        160        160        160        160        160        160        160        160        160        160        
Tarifa Manut. c/c 43          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43          43          
Serasa/Experian 96          96          96          96          96          96          96          96          96          96          96          96          
Desp. Contábeis 1.054     1.054     1.054     1.054     1.054     1.054     1.054     1.054     1.054     1.054     1.054     1.054     
Manutenção - Informática 266        266        266        266        266        266        266        266        266        266        266        266        
Material de Escritório - bimestral 630        -            630        -            630        -            630        -            630        -            630        -            
Higiene e limpeza - bimestral 517        -            517        -            517        -            517        -            517        -            517        -            
Marketing 892        892        892        892        892        892        892        892        892        892        892        892        
Combustível 1.992     2.003     2.014     2.031     2.042     2.053     2.065     2.076     2.087     2.098     2.109     2.120     
IPVA -            -            210        210        210        210        210        -            -            -            -            -            
Licenciamento -            -            -            -            -            -            -            -            -            84          -            -            
Seguro Obrigatório -            -            -            -            -            -            -            -            -            168        -            -            
Seguro Veícular -            105        105        105        105        105        105        105        105        105        105        -            
Cobrança 1.464     1.472     1.480     1.492     1.501     1.509     1.517     1.525     1.533     1.542     1.550     1.558     
Manutenção Veícular 1.873     331        336        331        -            331        2.209     331        -            667        -            331        
Óleo 1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     1.320     
Graxa 1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     1.098     
Desingripante Spray 264        264        264        264        264        264        264        264        264        264        264        264        
Estopa 484        484        484        484        484        484        484        484        484        484        484        484        
Energia 2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     2.296     
Fornecedores 30.362   30.473   28.829   29.123   29.293   29.431   29.597   29.731   29.953   30.130   30.266   30.426   
IPI 13.082   13.332   13.400   13.471   13.552   13.627   13.706   13.784   13.856   13.940   14.016   14.099   
ICMS 18.136   18.664   18.752   18.847   18.965   19.069   19.182   19.294   19.388   19.513   19.617   19.738   
PIS/COFINS 10.694   11.082   11.131   11.185   11.256   11.317   11.384   11.451   11.504   11.580   11.640   11.713   
Prestação investimento 1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     1.653     
IR 31.548   31.960   34.327   35.647   
CSL 13.517   13.666   14.518   14.993   
Participação nos resultados 34.069   
TOTAL DE SAÍDAS 197.106  114.804  114.746  159.763  115.412  114.993  167.306  115.638  116.913  167.807  123.493  150.535  
SALDO DE CAIXA PREVISTO 125.959  162.904  163.825  164.751  165.683  166.620  166.875  168.509  169.462  170.420  171.384  172.353  
APLICAÇÕES NO MÊS 11.155   48.158   4.062     49.339   50.690   -            51.237   51.596   1.654     46.927   20.849   -            
APLICAÇÕES ACUMULADAS 583.027  636.257  645.854  700.812  757.599  764.190  822.076  880.824  890.141  944.813  973.882  982.354  
SALDO DE CAIXA APÓS APLICAÇÕES 114.804  114.746  159.763  115.412  114.993  166.620  115.638  116.913  167.807  123.493  150.535  172.353  
JUROS DE APLICAÇÕES 4.932     5.072     5.535     5.619     6.097     6.591     6.648     7.152     7.663     7.744     8.220     8.473     
FLUXO DE CAIXA PARA INVESTIMENTOS 11.600   49.752   50.731   52.267   51.923   53.280   50.752   54.524   54.201   54.905   49.543   23.470   
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9.12 BALANÇO PATRIMONIAL EMPRESARIAL DO PROJETO 

 

Conforme Marion (2009, p. 61), Balanço Patrimonial é uma junção de duas 

palavras chaves, com a finalidade de demonstrar a importância de se manter a 

empresa equilibrada: Balanço vem do equilíbrio: Ativo – Passivo + PL ou da 

igualdade: Aplicações = Origens e Patrimonial que vem do patrimônio da empresa. 

Formando o Balanço Patrimonial da Empresa.  

De acordo com Iudícibus (2010, p.214), balanço patrimonial é dividido em 

ativo, passivo e patrimônio líquido. Ativo são os bens e direitos contidos em uma 

empresa. Os funcionários, por exemplo, não se enquadra, pois, não são propriedade 

da empresa. 

Bens: terrenos, máquinas, instalações, móveis etc. 

Direitos: duplicatas a receber, títulos de crédito, contas a receber etc. 

 Passivo, conhecido também como passivo exigível, que será exigido o 

pagamento no momento em que a mesma vencer. São todas as obrigações que a 

empresa tem com terceiros, contas a pagar, fornecedores, empréstimos, 

financiamentos entre outros.  

 Patrimônio Líquido são todos os recursos aplicados pelos sócios na 

empresa, seja no Capital, ou aplicações de qualquer natureza contabilizadas. 

Porém, não é acrescido somente com novas aplicações, mas também com 

rendimentos da empresa. 

 Em 2017 a origem de recursos da Clean Touch foi: 13,87% do capital de 

terceiros a curto prazo, 1,95% do capital de terceiros a longo prazo e 84,19% 

correspondente a seu capital próprio.  

 A aplicação desses recursos concentrou-se em sua maioria no Ativo 

Circulante, com 88,43% e 11,57% no Ativo Não Circulante, ficando o Imobilizado 

com a maior parte deste percentual (9,47%). 

 Para 2018 a estrutura não sofreu muitas alterações, permanecendo o 

capital próprio o responsável pela origem de recursos da empresa (88,72%), que 

pelo Lucro auferido, sofreu um pequeno aumento. A reclassificação das obrigações 

para o Passivo Circulante acabou por extinguir o Passivo Não Circulante em 

consequência do final do financiamento de máquinas e equipamentos do Ativo 

Permanente.  
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 Como em 2018, a aplicação dos recursos novamente ficou concentrada, 

em sua maior parte, no Ativo Circulante com 94,01% com destaque para as 

aplicações financeiras. O Ativo Não Circulante não sofreu muitas variações, a não 

ser pela depreciação de seus itens, o que ocasionou uma leve diminuição. 

 Pelo cenário exposto nos dois exercícios, percebeu-se que a Clean Touch 

opera com uma postura conservadora, pois o seu Ativo Circulante concentra, em 

todos os períodos analisados, quase que a totalidade de suas aplicações, 

diminuindo riscos e não havendo necessidade de preocupação com o Passivo 

Circulante, nem mesmo com dívidas a longo prazo, que também não fazem parte 

das políticas da empresa. 

 Nota-se que a origem de recursos é praticamente toda oriunda de seu 

capital próprio, e a captação de recursos de capital de terceiros, tanto a curto quanto 

a longo prazo, não oferece quase nenhum risco a empresa, por trata-se de valores 

referentes a movimentações usuais de suas operações, tais como tributos ou 

fornecedores, entre outros. 

 Verifica-se também que a aplicação dos recursos é maior parte no seu 

Ativo Circulante, que está aumentando ao longo dos anos analisados. 

Curiosamente, a aplicação de recursos no Ativo Permanente é relativamente 

pequena, por se tratar de indústria, que costuma investir fortemente em seu 

maquinário, entretanto como a organização está se inserindo no mercado com um 

produto inovador, está evitando quaisquer riscos durante esse crescimento. 

 Por 2016 tratar-se do ano pré-operacional, fixou-se como base o ano de 

2017 que foi o efetivo início de operações. O Ativo Circulante em 2018, cresceu 

52,36% dando destaque a rubrica de Aplicações, que teve individualmente um 

crescimento de 73,44%, Clientes a Receber não sofreu grandes variações, já que a 

política de vendas a prazo não foi alterada. Os Estoques cresceram 87,30%, esta 

situação deriva-se de este ser o segundo ano de operação da empresa, ou seja, a 

formação de estoque é completamente previsível. 

 Os valores do Ativo Não Circulante sofreram pouca variação, uma vez que, 

não houveram novas aquisições, somente a depreciação linear, a taxas aplicadas de 

acordo com o Decreto 3.000/99 – o Regulamento do IR.  

 O Passivo Circulante sofreu poucas alterações: aumento de 33,38% na 

Participação de Resultados, diretamente influenciada pelo aumento do Lucro do 

Exercício. Provisões e encargos trabalhistas mantiveram-se, juntamente com o 
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Financiamento. Imposto de Renda e Contribuição Social cresceram em 17,39% e 

14,63% respectivamente. 

 No Patrimônio Líquido, observou-se que o crescimento foi de 

aproximadamente 51%, impulsionado pela conta de Resultados Acumulados, que 

apresentou um crescimento após a absorção do Lucro referente ao ano de 2017. 

 A Clean Touch está se estruturando aos poucos no mercado, tendo 

crescimento de pouco mais de 50% em seu Ativo Circulante em relação ao ano 

anterior, na contrapartida temos o Passivo Circulante aumentando menos ainda 

(16,60%). Este perfil demonstra uma postura conservadora da gestão da empresa, 

primeiramente buscando se estabelecer no mercado, por se tratar de um produto 

novo, para depois, partir para uma postura agressiva. 

 

 
QUADRO 47: Balanço Patrimonial Ano 2017 
Fonte: O autor 

 

A.V % A.V %
ATIVO CIRCULANTE 843.806               88,42% PASSIVO CIRCULANTE 132.142               13,85%
Banco 161.077               16,88% Férias + 1/3 15.957                 1,67%
Aplicações 566.939               59,41% Inss - Férias + 1/3 4.867                   0,51%
Clientes a receber 105.892               11,10% FGTS - Férias + 1/3 1.277                   0,13%
Estoques 5.735                   0,60% Particip. Resultados 34.069                 3,57%
1- Item - A Molde plástico (unid. fabricada) 99                        0,01% Fornecedores 14.401                 1,51%
2- Item - B Flaconete borrifador 594                      0,06% Financiamentos 19.831                 2,08%
3- Item - C Espuma Microfibra 169                      0,02% Juros (3.324)                  -0,35%
4- Item - D Cordão com chaveiro 105                      0,01% IR 31.548                 3,31%
5- Item - E Solução de Limpeza 52                        0,01% CSL 13.517                 1,42%
6- Item - G Tinta Seridur base solvente 28                        0,00%
7- Item - H Cola de Contato 21                        0,00%
8- Item - F Embalagem Individual 1                          0,00%
9- Item - G Caixa papelão p/ lote 50unid. 8                          0,00%
Produto acabado - Clean Touch 4.657                   0,49%
CIAP - ICMS 1.419                   0,15%
PCLD 2.745                   0,29%

0,00%
ATIVO NÃO CIRCULANTE 110.540               11,58% PASSIVO NÃO CIRCULANTE 18.600                 1,95%
CIAP - ICMS 2.838                   0,30% Financiamentos 19.831                 2,08%
IMOBILIZADO 90.487                 9,48% Juros (1.231)                  -0,13%
Móveis e utensílios 5.523                   0,58%
Depreciação acumulada (552)                     -0,06%
Informática 13.160                 1,38% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 803.604               84,20%
Depreciação acumulada (3.290)                  -0,34% Capital Social 491.332               51,48%
Veículos 52.580                 5,51% Lucro Exercício 391.792               41,05%
Depreciação acumulada (10.516)                -1,10% Resultado Acumulado (79.520)                -8,33%
Máquinas e equipamentos 41.979                 4,40%
Depreciação acumulada (8.396)                  -0,88%
INTANGÍVEL 17.215                 1,80%
Software 21.519                 2,25%
Amortização (4.304)                  -0,45%
ATIVO TOTAL 954.346,00R$     100,00% PASSIVO TOTAL 954.346,00R$     100,00%

POSIÇÃO FINANCEIRA - 2017
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QUADRO 48: Balanço Patrimonial Ano 2018 
Fonte: O autor 
 

9.13 ANÁLISE DE INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS  

 

A característica fundamental dos Índices é fornecer visão ampla da 

situação econômica, financeira e estrutural da empresa. Analisa a capacidade de 

pagamento da empresa a curto e longo prazo. 

 Conforme Gitman (2002, p.107), os índices financeiros podem ser divididos 

em quatro grupos: índices de liquidez, índices de atividade, índices de 

endividamento e índices de lucratividade. Os índices de liquidez, de atividade e 

endividamento, visam os riscos que a empresa poderá correr; os índices de 

lucratividade visam o retorno que será gerado para a empresa.  

 

Análise de liquidez  

 

 A liquidez de uma empresa é medida com base na capacidade que ela tem 

de cumprir com suas obrigações de curto prazo em tempo hábil. Existem três 

medidas básicas de liquidez: capital circulante líquido, índice de liquidez corrente e 

índice de liquidez seco. 

A.V % AH% A.V % AH%
ATIVO CIRCULANTE 1.284.407                 93,99% 52,22% PASSIVO CIRCULANTE 154.044                   11,27% 16,57%
Banco 172.353                    12,61% 7,00% Férias + 1/3 15.957                     1,17% 0,00%
Aplicações 982.354                    71,89% 73,27% Inss - Férias + 1/3 4.867                       0,36% 0,00%
Clientes a receber 113.304                    8,29% 7,00% FGTS - Férias + 1/3 1.277                       0,09% 0,00%
Estoques 10.745                      0,79% 87,37% Particip. Resultados 45.425                     3,32% 33,33%
1- Item - A Molde plástico (unid. fabrica 99                             0,01% 0,00% Fornecedores 15.387                     1,13% 6,84%
2- Item - B Flaconete borrifador 636                           0,05% 7,10% Financiamentos 19.831                     1,45% 0,00%
3- Item - C Espuma Microfibra 188                           0,01% 11,11% Juros (1.231)                      -0,09% -62,97%
4- Item - D Cordão com chaveiro 112                           0,01% 7,10% IR 37.038                     2,71% 17,40%
5- Item - E Solução de Limpeza 52                             0,00% 0,00% CSL 15.494                     1,13% 14,62%
6- Item - G Tinta Seridur base solvente 28                             0,00% 0,00%
7- Item - H Cola de Contato 24                             0,00% 11,11%
8- Item - F Embalagem Individual 1                               0,00% 0,00%
9- Item - G Caixa papelão p/ lote 50unid 9                               0,00% 5,56%
Produto acabado - Clean Touch 9.596                        0,70% 106,04%
CIAP - ICMS 1.419                        0,10% 0,00%
PCLD 4.232                        0,31% 54,20%

ATIVO NÃO CIRCULANTE 82.064                      6,01% -25,76% PASSIVO NÃO CIRCULANTE -                           0,00% 0,00%
CIAP - ICMS 1.419                        0,10% -50,00%
IMOBILIZADO 67.733                      4,96% -25,15%
Móveis e utensílios 5.523                        0,40% 0,00%
Depreciação acumulada (1.105)                       -0,08% 100,00%
Informática 13.160                      0,96% 0,00% PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.212.426                88,73% 50,87%
Depreciação acumulada (6.580)                       -0,48% 100,00% Capital Social 491.332                   35,96% 0,00%
Veículos 52.580                      3,85% 0,00% Lucro Exercício 408.822                   29,92% 4,35%
Depreciação acumulada (21.032)                     -1,54% 100,00% Resultado Acumulado 312.272                   22,85% -492,70%
Máquinas e equipamentos 41.979                      3,07% 0,00%
Depreciação acumulada (16.792)                     -1,23% 100,00%
INTANGÍVEL 12.911                      0,94% -25,00%
Software 21.519                      1,57% 0,00%
Amortização (8.607)                       -0,63% 100,00%
ATIVO TOTAL 1.366.470,38R$       100,00% 43,18% PASSIVO TOTAL 1.366.470,38R$       100,00% 43,18%

POSIÇÃO FINANCEIRA - 2018
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 O capital circulante líquido ou capital de giro, é muito útil para controle 

interno, mas não muito relevante para ser levado em consideração para 

comparações com desempenho de demais empresas. Com esse índice, pode-se 

estipular um nível mínimo de capital, para que a empresa se mantenha e cumpra 

com suas obrigações diante de seus credores. Calcula-se da seguinte forma:  

 

 Capital circulante líquido = Ativo circulante – passivo circulante 

 

 Liquidez corrente demonstra a capacidade que a empresa te de se manter 

mesmo que seu faturamento venha a sofrer alguma queda. Um índice de 

liquidez corrente considerado aceitável, dependendo do ramo de atuação da 

empresa, é de 2,0, significa que mesmo que o seu ativo circulante seja 

reduzido em 50%, à empresa terá como cobrir seu passivo circulante ([1,0 – 

(1,0/2,0)] X 100). Calcula-se como segue:  

 

Índice de liquidez corrente =   ativo circulante   

passivo circulante 

 

 Liquidez seca assim como a liquidez corrente, em como aceitável um índice 

maior que 1,0,considerando também o segmento de atividade da empresa. 

Diferente da liquidez corrente, na liquidez seca os estoques são subtraídos do 

ativo circulante para que seja calculado o índice, como segue: 

 

Índice de liquidez seco =  ativo circulante – estoques      

    passivo circulante  

 

 Análise de atividade 

 

Análise de atividade é utilizada para medir a rapidez com que as contas 

circulantes (estoques, duplicas a receber e duplicatas a pagar) são convertidas 

em vendas ou em caixa.  
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 Giro de estoque é utilizado para calcular a rotatividade do mesmo. O exemplo 

citado por Gitman (2002, p.113), um giro de estoques de 20,0 em uma 

mercearia seria totalmente aceitável, mas em compensação um giro comum 

para um fabricante de aviões, seria de 4,0. 

 

 Período médio de cobrança, ou seja, quanto tempo após a realização de uma 

venda deve-se realizar a cobrança. Uma empresa que concede 30 dias de 

crédito a seus clientes, não podem demorar, por exemplo, 50 dias para realizar 

a cobrança, pois traria prejuízos a empresa e demonstraria uma má 

administração.  

 

 Período médio de pagamento, quanto tempo demora para que a empresa 

cumpra com suas obrigações diante de seus fornecedores. 

 

 Giro de ativo permanente, mede a eficiência que a empresa tem em usar seus 

ativos permanentes ou lucrativos, para gerar vendas. 

 

  Giro do ativo total, demostra o nível de eficiência que a empresa tem de usar 

todos os seus ativos para gerar vendas e consequentemente lucros a mesma. 

 

 Análise do endividamento 

 

A situação de endividamento de uma empresa é indica quanto de capital de 

terceiros está sendo utilizado para gerar lucros. Porém o mais importante é saber 

que a empresa consegue cumprir com suas obrigações com seus credores, pois 

precisam ser satisfeitos antes da distribuição dos lucros aos acionistas. 

 

 Análise de lucratividade  

 

A lucratividade de uma empresa é avaliada em relação às vendas 

realizadas, a quantidade de ativos, patrimônio líquido e valor da ação. Essas 

medidas permitem que seja realizada uma média de vendas e das demais variáveis 

para demonstrar se os dados apresentados são satisfatórios para fazer com que a 

empresa seja lucrativa diante de seus acionistas. 
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9.13.1 Análise Financeira 

 

a) Liquidez Imediata 

 

O quociente revela a capacidade da empresa para saldar seus 

compromissos de curto prazo, isto é, quanto a empresa possui de dinheiro em caixa 

e nos bancos, em relação ao Passivo Circulante. 

Em 2017 a empresa possuía após liquidar todas as obrigações 5,50 e em 

2018 um índice de 7,49, isso significa que as disponibilidades são suficientes para 

saldar suas dívidas de curto prazo. Embora a situação seja favorável a empresa, 

este índice não é muito relevante para qualificar a situação da empresa. O ideal 

seria o fluxo de caixa, uma vez que é comparado o que a empresa tem hoje 

recebido, com valores ainda vincendos, o que poderia distorcer o resultado caso o 

valor de disponibilidades fosse baixo. 

 

b) Liquidez Seca 

 

Medida de habilidade da empresa em pagar suas obrigações de curto 

prazo, sem recorrer à venda de seus Estoques. 

A empresa apresenta 6,33 em 2017, aumentando para 8,26 em 2018, ou 

seja, a empresa não necessita vender seus estoques para saldar suas obrigações 

de curto prazo. 

 

c) Liquidez Corrente 

 

Representa a situação financeira da empresa com relação aos valores de 

curto prazo e demonstra se ela tem ou não capital de giro líquido. Verifica-se o 

capital de giro líquido quando: 

 

 LC > 1 – Capital de Giro Líquido Positivo 

 LC = 1 – Capital de Giro Líquido Nulo 

 LC < 1 – Capital de Giro Líquido Negativo 
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Como para 2017 e 2018 são respectivamente 6,38 e 8,33 conclui-se que o 

capital de Giro Líquido é positivo para os dois exercícios, isso com uma larga folga. 

 

d) Liquidez Geral 

 

Mede quanto à empresa possui de recursos não imobilizados 

(tecnicamente não aplicados em Ativo Permanente) para cada saldar dívidas. Serve 

para detectar a saúde financeira, no que se refere à liquidez de longo prazo do 

empreendimento. 

 No ano 2017 há 5,61 para saldar as obrigações elevando-se para 8,34 em 

2018. Caso a Clean Touch necessite liquidar suas dívidas de maneira imediata, ela 

poderá fazê-lo, pois possui grande volume de Capital de Giro Próprio. 

 

9.13.2 Conclusão Análise Financeira 

 

 A situação financeira da empresa é muito saudável, possuindo em todos os 

cenários folga para saldar as suas dívidas, e fazer possíveis investimentos, 

apresentando nos dois exercícios e em todos os índices de liquidez valores superior 

a 1,00. Ou seja, possui um valor considerável de Capital de Giro Líquido nesses 

períodos, sem depender da venda de seus estoques. Seus Ativos Circulantes 

garantem a solvência das  suas exigibilidades com vencimento a curto e se 

necessário a logo prazo também. 

 

9.13.3 Análise Estrutural 

 

a) Participação Capital de Terceiros 

 

Esse quociente revela qual a real proporção existente entre capitais de 

terceiros e capitais próprios, isto é, representa o quanto a empresa utiliza de capitais 

de terceiros para cada real de capital próprio. 

 De acordo com os índices apresentados, verifica-se que em 2017, com 

relação ao Capital Próprio, 18,78% é de Capitais de Terceiros, diminuindo esse 
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percentual em 2018 para 12,72%. Ou seja, houve uma queda no endividamento da 

empresa de um ano para o outro.  

 

b) Composição das Exigibilidades 

 

Representa o quanto do total do capital de terceiros é de curto prazo.  

Pode-se, então, constatar que em 2017, 87,69% das dívidas com terceiros 

que a empresa possuía, eram vencíveis a curto prazo, este percentual com a 

reclassificação do financiamento em 2018 chegou a zero.  

Com base nisso pode-se constatar que o perfil da dívida da empresa tende 

a estar mais concentrado no curto do que no longo prazo. 

 

c) Imobilização de Recursos Próprios 

 

Representa o quanto a empresa está imobilizando de seus recursos. 

Esses índices mostram que em 2017 a empresa investiu no Ativo 

Permanente 13,08% dos seus Recursos Próprios, diminuindo o seu investimento no 

Permanente em 2018 para 6,64%.  

 Diante disso pode-se verificar que a empresa não fez mais nenhum 

investimento no imobilizado de seus recursos próprios de 2017 para 2018, além de 

sofrer um aumento por conta do lucro em seu PL, aumentando a presença de 

Capital de Giro Próprio que diminui a dependência de capitais de terceiros para 

financiamento dos Ativos Circulante e Realizável a Longo Prazo. 

 

Se: 

Grau de Imobilização < 100% – Tem Capital de Giro Próprio 

Grau de Imobilização = 100% – Capital de Giro Próprio Nulo 

Grau de Imobilização > 100% – Não tem Capital de Giro Próprio 

Neste caso percebe-se grande Capital de Giro Próprio. 

 

d) Capitalização 

 

Representa quanto a empresa possui investido no Ativo Médio que vem do 

Capital Próprio.  
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De todas as aplicações em 2017 e 2018, 13,39% e 6,64% respectivamente 

vieram do Patrimônio Líquido. Essa queda pode significar que a empresa está se 

descapitalizando. 

 

9.13.4 Conclusão Análise Estrutural 

 

 A situação estrutural da Clean Touch pode ser considerada excelente, pois 

ela possui um baixo nível de endividamento, sem grandes tendências de queda ou 

aumento, possui perfil de endividamento na maior parte no Curto Prazo, mas não 

caracterizando um problema, já que possui pouco capital de terceiros.  

Possui Capital de Giro Próprio em todos os períodos e está se 

descapitalizando lentamente. 

 

9.13.5 Análise Econômica 

 

a) Margem Líquida 

 

O quociente revela a margem de lucratividade obtida pela empresa em 

função do seu faturamento, isto é, quanto a empresa obteve de Lucro Líquido para 

cada real vendido.  

 A empresa apresentou a seguinte margem líquida: em 2017 33,41% de 

lucro, em 2018 o lucro cai levemente para 33,32%. 

 Esses quocientes apresentam bons indicadores, por não ter concorrentes 

no mercado, a margem é muito boa. 

 

b) Rentabilidade do Ativo 

 

Esse quociente evidencia o potencial de geração de lucros por parte da 

empresa, isto é, quanto a empresa obteve de Lucro Líquido pelo investimento total. 

Em 2017 com o investimento feito no ativo, a empresa obteve um retorno 

de 44,75% de Lucro Líquido e em 2018, o valor caiu para 33,31%. 

Esses valores demonstram que a empresa demoraria em torno de 3 anos 

para que o lucro líquido cobrisse o que foi aplicado como Ativo Permanente. 



151 

c) Rentabilidade do Patrimônio Líquido 

 

O quociente revela qual foi o índice de rentabilidade pelo Capital Próprio 

investido na empresa. É um dos principais indicadores de excelência empresarial, 

pois mede o retorno do investimento para os acionistas. 

Pelos valores apresentados 53,15% e 37,55% respectivamente para 2017 e 

2018, percebe-se que a empresa representa, apesar da queda de um exercício para 

o outro, um excelente investimento, demorando seus investidores para retornar o 

valor do PL em no máximo 05 anos.  

   

d) Giro do Ativo 

 

Representa a eficiência com que a empresa usa seus ativos para gerar 

vendas. Mede a eficiência operacional da empresa e deve ser comparado com a 

margem de lucro sobre vendas. Indica quantas vezes os ativos giram por ano em 

relação às vendas líquidas.  

Em 2017, a produtividade foi de R$1,34 e 2018 de R$1,00, significando o 

retorno que a empresa conseguiu obter de vendas em relação ao que investiu. 

 

9.13.6 Conclusão Análise Econômica 

 

 A situação econômica da empresa pode ser considerada excelente, apesar 

de todos os índices apresentarem queda de um exercício para o outro. Percebe-se 

que isto se dá por conta do aumento do PL nos três exercícios (2016, 2017 e 2018). 

Não chegando a caracterizar uma situação de risco, porque analisando como um 

todo, a Clean Touch ainda está se desenvolvendo. 

 

Análise do Capital de Giro e Prazos Médios 

 

 Em todos os períodos a empresa teve Capital de Giro Líquido alto, podendo 

liquidar suas dívidas a Curto Prazo com facilidade.  
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 Com relação ao Capital de Giro Próprio, nos três anos analisados, a 

empresa possuiu grande volume, pois a sua Imobilização é somente parte do total 

de seu Capital Próprio. 

Quantos aos prazos médios, a companhia apresentou um prazo médio para 

recebimento de vendas (PMRV) de 30 dias para os dois anos, que é o tempo 

decorrido entre a venda de fato e o seu recebimento, valor justificado pela venda a 

prazo praticada pela empresa. 

O prazo médio para renovação de estoque (PMRE) foi de 4 e de 7 dias para 

2017 e 2018 respectivamente, esse índice representa o tempo que o estoque fica 

parado na empresa, desde produção, até a sua venda. 

E também o prazo médio para pagamento de compras (PMPC), sendo 15 

dias para os dois anos, que é o número de dias que os fornecedores concedem à 

empresa para pagamento das compras. 

Analisando esses três índices conjuntamente, pode-se observar que a soma 

do PMRE+PMRV, discrimina o Ciclo Operacional da empresa (34 dias 2017, 37 dias 

2018), o tempo decorrido entre a produção e o recebimento da venda da 

mercadoria. A resultante de PMRE+PMRV-PMPC gera o Ciclo Financeiro (19 dias 

2017, 22 dias 2018), o chamado Ciclo de Caixa, o tempo entre o pagamento do 

fornecedor por parte da empresa e o recebimento das vendas por parte do cliente, 

esse é o período que a empresa necessita conseguir o financiamento da sua 

operação, esse índice, em relação a um ano (360 dias), indica que a empresa gira 

aproximadamente 19 vezes, fato favorável possuir um ciclo menor, com maior 

volume de negócios, e consequentemente, maior retorno sobre os investimentos. 

O Ciclo Econômico também  indica o tempo decorrido entre a compra e a 

venda da mercadoria. 

Quanto menor for o Ciclo Financeiro da empresa, melhor, pois ela precisa de 

menos capital de giro para atender seus compromissos operacionais. A situação 

mais favorável seria onde a soma de PMRE+PMRV fosse menor do que o PMPC, 

mas não é algo tão fácil de ser atingido, a Clean Touch ainda mantém um ciclo 

interessante de atividade visto que o O PMRE é menor que seu PMPC, isso indica 

que o fornecedor irá financiar parte da operação 
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QUADRO 49: Indicadores Econ./Fin. do projeto ano 2017 e 2018 
Fonte: O autor 

 

9.14 ANÁLISE DE VIABILIDADE DO PROJETO  

 

A viabilidade de uma empresa é medida de acordo com o nível de 

lucratividade demonstrado pela mesma. Para que seja analisada, é necessário levar 

em conta todos os ativos e passivos da empresa, os dados dos do Demonstrativo de 

Resultado, Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa, Patrimônio Liquido e todos os 

Indicadores Econômicos Financeiros. Com a análise desses dados a empresa pode 

saber se seu negócio é viável dentro de suas condições financeiras, cumprindo com 

suas obrigações diante de credores e acionistas. 

 

 

1 - Situação Financeira
Índices
relação entre contas ou grupo de contas, para evidenciar a situação econômica ou financeira da empresa.
1.1  - Índices de liquidez
Mostram a base da situação financeira, solidez; confronto do ativo circulante com as dívidas
1.1.1 - Liquidez Geral 5,61             8,34                
1.1.2 -Liquidez corrente 6,38             8,33                
1.1.3 - Liquidez seca 6,33             8,26                
1.1.4 - Liquidez imediata 5,50             7,49                
1.1.5 - Capital de giro líquido - R$ 712.612,38   1.133.147,10  
1.2 - Índices de estrutura de capitais
Mostram as grandes linhas de decisão de financiamentos, em termos de obtenção e aplicação de recursos.
1.2-1 - Participação de capitais de terceiros 18,78           12,72              
1.2.2 - Composição de endividamento 87,69           100,00            
1.2.3 - Imobilização de recursos não correntes 13,08           6,64                
1.2.4 - Imobilização do PL 13,39           6,64                
2 - Situação econômica
Rentabilidade = quanto renderam os investimentos; portanto qual é o  grau de êxito econômico da empresa.
2.1 - Rentabilidade
2.1.1 - Giro do ativo 1,34             1,00                
2.1.2 - Rentabilidade do ativo 44,75           33,31              
2.1.3 - Margem líquida 33,41           33,32              
2.1.4 - Rentabilidade do PL 53,15           37,55              
2.2 - Prazos médios
2.2.1 - Prazo médio de recebimento de vendas 30                30                   
2.2.2 - Prazo médio de renovação de estoques 4                  7                     
2.2.3 - Prazo médio de pagamento de compras 15                15                   
* informado pelas áreas de compras, não disponível nas informações financeiras. 18                21                   
 Fator de insolvência   Fi = ( 0,05* L1 ) + ( 1,65*L2 ) + ( 3,55*L3 ) -  ( 1,06*L4 ) - ( 0,33*L5 ) 25,01           34,29              
2.4.5 - Cálculo de L1 - RENTABILIDADE 0,70             0,56                
2.4.6 - Cálculo de L2 - LIQUIDEZ GERAL 5,61             8,34                
2.4.7 - Cálculo de L3 - LIQUIDEZ SECA 6,33             8,26                
2.4.8 - Cálculo de L4 - LIQUIDEZ CORRENTE 6,38             8,33                
2.4.9 - Cálculo de L5 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS 0,04             0,03                
2.5 - Fatôres setoriais
2.5.1 - Crescimento 1,07                
2.5..2 - Rentabilidade 0,53             0,38                
2.5.3 - Produtividade
2.5.4 - Liquidez 5,61             8,34                
2.5.5 - Capitalização 0,84             0,89                

     Indicador 2017 2018 
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QUADRO 50: Ponto de retorno do investimento TIR-PAYBACK-VPL 
Fonte: O autor 

 
 A análise de investimento do projeto para 24 meses de atividade, com um 

investimento de Capital Social de R$490.672,00, um financimento de máquinas e 

equipamento de R$52.000,00 junto ao banco, resultou num Payback ao 20º mês de 

operação, quando acontece o retorno sobre o valor investido, na linha de corte para 

dois anos de análise, o valor presente líquido da empresa atingiu os R$102.085,11, 

com uma taxa interna de retorno de 3,70% ao mês, valor bem satisfatório, visto que 

a taxa mínima de atratividade do mercado gira em torno de 2% ao mês. 

O índice de lucratividade do projeto foi de 1,21, obtido através da divisão do 

VPL de R$102.085,11, pelo Investimento inicial total de R$490.672,00, somado 1. 

Valor resultante bem favorável para um projeto novo no mercado com potencial de 

crescimento, visto que em menos de dois anos já superava 1,00. 

9.15 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO DE ASPECTOS FINANCEIROS 

 Para o projeto obter o sucesso esperado, foram efetuados estudos 

embrionários desde a concepção da ideia inicial até a confecção do produto 

TMA 2,00% a.m. Rec Própr 90,79%
IR 34,00% a.m. Rec Terce 9,21%

FLUXO FLUXO LUCRO FLUXO  PAY 
BACK TMA VPL

ANTES IR APOS DIV TRIBUT APOS IR  
DESCONT

ADO ÍNDICE
A B C D E= B +C+ 

D
F= Bem / 
meses

H= B+D+F G= H x 
35%

I  J K=(1+ 
TMA)A

 L = I / K 

0    (490.672)    52.030     (438.642)   (438.642) 1,0000   (438.642)             
1      (41.163)     (1.155)        (498)     (42.815)      (2.255)     (43.915) -                   (42.815)   (480.618) 1,0200   (41.976)               
2        44.059     (1.167)        (486)      42.407      (2.255)      41.318 (12.048)         30.358   (451.438) 1,0404   29.180                
3        47.366     (1.178)        (474)      45.713      (2.255)      44.636 (13.176)         32.537   (420.778) 1,0612   30.660                
4        48.623     (1.190)        (463)      46.971      (2.255)      45.906 (13.608)         33.363   (389.956) 1,0824   30.822                
5        48.694     (1.202)        (451)      47.041      (2.255)      45.989 (13.636)         33.405   (359.700) 1,1041   30.256                
6        50.810     (1.214)        (439)      49.157      (2.255)      48.116 (14.360)         34.798   (328.801) 1,1262   30.899                
7        47.714     (1.226)        (426)      46.062      (2.255)      45.033 (13.311)         32.751   (300.290) 1,1487   28.511                
8        50.778     (1.238)        (414)      49.125      (2.255)      48.109 (14.357)         34.768   (270.615) 1,1717   29.674                
9        50.849     (1.251)        (402)      49.196      (2.255)      48.192 (14.385)         34.811   (241.487) 1,1951   29.128                

10        51.769     (1.263)        (389)      50.116      (2.255)      49.125 (14.702)         35.414   (212.435) 1,2190   29.052                
11        46.636     (1.276)        (377)      44.983      (2.255)      44.004 (12.961)         32.022   (186.681) 1,2434   25.754                
12        42.153     (1.289)        (364)      40.500      (2.255)      39.534 (11.442)         29.059   (163.769) 1,2682   22.913                
13        11.696     (1.301)        (351)      10.043      (2.255)        9.090 (1.091)             8.953   (156.848) 1,2936   6.921                  
14        49.990     (1.315)        (338)      48.337      (2.255)      47.397 (14.115)         34.222   (130.912) 1,3195   25.936                
15        50.969     (1.328)        (325)      49.316      (2.255)      48.389 (14.452)         34.864   (105.007) 1,3459   25.905                
16        52.504     (1.341)        (312)      50.852      (2.255)      49.938 (14.979)         35.873     (78.876) 1,3728   26.131                
17        52.161     (1.354)        (298)      50.508      (2.255)      49.608 (14.867)         35.642     (53.422) 1,4002   25.454                
18        53.517     (1.368)        (285)      51.865      (2.255)      50.978 (15.332)         36.532     (27.844) 1,4282   25.578                
19        50.990     (1.382)        (271)      49.337      (2.255)      48.464 (14.478)         34.860       (3.915) 1,4568   23.929                
20        54.761     (1.395)        (257)      53.109      (2.255)      52.249 (15.765)         37.344       21.217 1,4859   25.131                
21        54.439     (1.409)        (243)      52.786      (2.255)      51.941 (15.660)         37.126       45.712 1,5157   24.495                
22        55.143     (1.423)        (229)      53.490      (2.255)      52.659 (15.904)         37.586       70.024 1,5460   24.312                
23        49.781     (1.438)        (215)      48.128      (2.255)      47.311 (14.086)         34.043       91.612 1,5769   21.588                
24        23.732     (1.452)        (201)      22.079      (2.255)      21.276 (5.234)           16.845     102.085 1,6084   10.473                

RES VPL
TIR 3,70% VPL 102.085,11R$     

ANÁLISE DE INVESTIMENTO PARA 24 MESES DE PROJETO - PAYBACK - VPL - TIR - VALORES EM R$ / 1

IR + CSLANO AMORTI
Z

JUROS DEPREC
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propriamente dito. Não deixando de lado os gastos não diretamente ligados ao 

projeto, que nem por isso são desnecessários ou menos importantes. 

 Acompanhar e fiscalizar para que este orçamento seja cumprido também é 

uma tarefa muito importante para que o projeto obtenha êxito e, caso necessário, 

implementar ou alterar políticas também faz parte do processo. 

 A melhor ferramenta para isso são exatamente os números gerados 

através das diversas ferramentas de controle financeiro e relatórios gerenciais de 

acompanhamento. Este acompanhamento in loco, e em tempo real, também garante 

que se necessário façam-se alterações para garantir o projeto. 

 Os frutos destes acompanhamentos e controles são as demonstrações 

financeiras tais como o Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do 

Exercício, que são posições estáticas da situação da empresa no final do exercício 

social que, coincide com o término do calendário civil, ou seja, 31 de Dezembro de 

todos os anos.  

 Analisar financeiramente estes números gerados, está diretamente ligado a 

avaliação da viabilidade, estabilidade, fragilidade ou consistência do projeto, além da 

sua capacidade de geração de resultados. São vários instrumentos, procedimentos 

e métodos utilizados para realizar diagnósticos e traçar estratégias para garantir o 

futuro desempenho. 

 Esta verificação foi realizada através de alguns indicadores, gerados a 

partir das demonstrações, apresentando uma vantagem por trazer informações 

precisas e também produzir parâmetros de comparação nos períodos de tempo 

analisados. Mas por se tratarem de demonstrações que apresentam informações 

estáticas, e a Clean Touch é uma empresa extremamente dinâmica, há de se tomar 

cuidado com as informações geradas para que não haja uma precipitação na 

tomada de decisões. 

 A empresa é uma boa opção de investimento, por ter como arma uma 

solução inovadora, que apesar de simples, é muito útil, e com um grande mercado 

em expansão, pois a tecnologia touch screen está se expandindo a uma velocidade 

acelerada, mas só isso não é garantia de sucesso. 
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 Como todos os números apresentados evidenciaram a boa gestão dos 

recursos disponibilizados pelos investidores, fez da empresa uma boa opção de 

retorno de investimento em curto prazo. Sua postura financeira conservadora, com 

pouca contratação de capitais de terceiros e seus investimentos concentrados no 

ativo circulante garante uma saúde financeira acima da média. 

 Um destaque também para a pouca necessidade de investimento em 

imobilizado para a confecção do produto também garante um bom retorno de 

investimento. Os custos de produção também respeitam uma margem de 

participação aceitável, garantindo uma boa margem de lucro que nos dois períodos 

inclusive, baseados nos resultados apresentados na DRE, superaram a expectativa 

que era de apenas 10%. O crescimento projetado da empresa respeitou os valores 

que eram esperados, o que vem ratificar o bom desemprenho da equipe de gestão 

do projeto. 

 As oportunidades diariamente estão surgindo no mercado, e com a saúde 

que a empresa está se desenvolvendo, seu crescimento é quase que inevitável. 

Seja através de investidores que podem voltar os olhos para uma aposta 

promissora, seja pela própria operação que tende a crescer dentro do mercado, pelo 

menos num primeiro momento em que não há concorrência. 

 Em resumo, a organização financeira de empresa, bem como o 

conhecimento técnico dos profissionais envolvidos no projeto aliados a 

disponibilidade de recursos, a confiança depositada pelos investidores e uma boa 

ideia podem ser a fórmula de sucesso um projeto. Cabe aos envolvidos estarem 

atentos ao cenário e preparados para tomar a decisão correta. 
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CONCLUSÃO 
 

 Um projeto de criação de uma empresa tem um caráter de desafio, no 

passado, poucas técnicas de gestão e uma necessidade faziam com que a sua 

demanda ofertada suprisse as necessidades básicas e em muitas vezes 

prosperassem grandes riquezas para muitas famílias. Hoje o contexto é outro, não 

só da empresa, mas sim, massivamente do mercado, esse que é instantaneamente 

implacável, sem o conhecimento gerencial e o tino empreendedor, não há 

administrador que sobreviva com sua empresa perante a concorrência. 

 

 A tendência segue os mesmos princípios evolutivos de Darwin, as 

empresas mais evoluídas que se adaptarem às mudanças, sobreviverão, as que não 

atenderem os requisitos mínimos esperados pelo cliente, infelizmente, ou felizmente, 

entrarão para a estatística. Foi aí que a importância da pesquisa e análise 

mercadológica mostrou-se, além da missão da organização, o cliente contempla a 

razão primária de atividade da empresa, de ponta a ponta, é ele que irá ditar as 

exigências as quais a companhia deverá se adaptar, e mais que isso, que deverá 

prever, e modelar seu negócio para atendê-lo, antes dos concorrentes. 

  

 Com todos os horizontes mapeados, foi possível traçar o perfil estratégico 

da empresa, sabido quem é o cliente, há de se planejar como atingí-lo com sucesso, 

essa etapa foi desenvolvida com um composto de teorias clássicas da 

Administração e das organizações modernas, para que fosse buscada a visão, sem 

correr riscos desnecessários, porém, cumprindo a proposta inicial do projeto, 

inovação. 

 

 O conceito de indústria foi abordado em todos os seus vértices, 

industrializar um produto, desde o planejamento da compra de sua matéria-prima, as 

máquinas necessárias para esse processo fabril, os estoques envolvidos, todo o 

supply chain da empresa, não é algo tão simples, foi observado, e vivenciado na 

prática que quando um cliente desembala um produto, por menor que seja como o 

Clean Touch, a estrutura produtiva por trás dele e que o levou até lá, é imensa, 

porém exata, a precisão dos cálculos de demanda foram essenciais para que o 

plano de produção também fosse exato, com um bom aproveitamento dos 
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equipamentos e dos funcionários envolvidos, um planejamento sólido e constante foi 

traçado, já que o segmento não apresentou sazonalidade para o tipo de produto. 

 

O desenvolvimento do projeto proposto de abertura da Clean Touch para 

investidores, demandou, instigou e desenvolveu as habilidades de gestão a que o 

curso se propõe, além de forçar a saída da zona de conforto, para que o acadêmico 

entenda na prática como a organização se comporta frente ao mercado, e vice 

versa. Sua análise econômico financeira, como visto ao final do capítulo anterior, 

demonstrou poder de liquidez e potencial de crescimento da empresa, com um 

paybak relativamente rápido, e valor presente líquido muito atrativo baseado no valor 

de investimento inicial. 

 

Assim, como resultado desse estudo, o plano foi desenvolvido com o mesmo 

profissionalismo esperado no mundo dos negócios. 
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POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 
 

Como possíveis desdobramentos, e sucesso projetado para a empresa, 

expandir os negócios para outros acessórios para celulares seria uma opção bem 

vinda como cases personalizados, carregadores portáteis (Power Banks), suportes 

veiculares para celulares de fácil engate. 

Além disso, com o crescimento da organização, seria possível focar num 

processo mais estruturado de gestão de pessoas que agregasse valor para o 

funcionário, para que o mesmo se sinta valorizado e motivado, para também agregar 

valor para a companhia, a partir de um modelagem no sistema de departamento 

pessoal com acompanhamento do desenvolvimento dos funcionários, metas 

variáveis, participação nos lucros. 

E, é claro, o projeto deve investir seus lucros em Pesquisa e Desenvolvimento 

buscando manter o pioneirismo tecnológico nos acessórios para aprelhos celulares e 

tablet’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 

REFERÊNCIAS 
 

AZEVEDO, Gustavo Carrer I. Pesquisa de mercado. U.O.O.E. Sebrae- SP, São 

Paulo, 2004.  

BOONE & KURTZ. Marketing Contemporâneo. 8ª Edição. LTC – Livros Técnicos e 

Científicos Editora S.A. 1998. 

CASTIGLIONI, José Antonio de Mattos. Logística Operacional: guia prático. São 

Paulo: Érica, 2007.  

CERTO, Samuel C.; PETER, J. Paul, Administração estratégica: Planejamento e 

implantação da estratégia, São Paulo, Makron Books, 1993. 

CHAOUBAH, Alfredo e BARQUETTE, Steal. Pesquisa de marketing. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

CHIAVENATO, I., Gestão de Pessoas, Segunda Edição, totalmente revista e 

atualizada. 9.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

CHIAVENATO, Idalberto e SAPIRO, Aragão. Planejamento Estratégico. 3ª Edição. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

CHURCHILL Jr., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os 

clientes. São Paulo: Saraiva, 2000. 

CORRÊA, Henrique L. Administração de Produção e Operações, São Paulo, Editora 

Atlas S.A. – 2012.  

COSTA, E. A., Gestão estratégica, Da empresa que temos para a empresa que 

queremos. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007.  

CREPALDI, Silvio Aparecido. Curso Básico de Contabilidade de Custos. 5ª Edição. 

São Paulo. Editora Atlas, 2010. 

CZINKOTA, Michael. Marketing as melhores práticas. Porto Alegre: Bookmn, 2001. 

DUTRA, René Gomes. Custos: Uma Abordagem Prática. 7ª Edição adaptada à nova 

constituição. São Paulo. Editora Atlas, 2010. 

DAVIS, M. M.; AQUILANO, N. J.; CHASE, R. B. Fundamentos da administração da 

produção. 3. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 

ENRIQUEZ GARCIA, Manuel; SANDOVAL DE VASCONCELLOS, Marco 

Antonio. Fundamentos da Economia. 1ª ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 

FRANCO, Hilário. Contabilidade Geral. 23ª Edição. São Paulo. Editora Atlas, 1977. 

GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira. 7ª Edição. São 

Paulo.Editora Harbra Ltda, 2002. 



161 

GOMES, Isabela Motta. Como Elaborar uma Pesquisa de mercado. SEBRAE 

MINAS. Belo Horizonte, 2013. 

GOUVEIA, Nelson. Contabilidade Básica. 3° ed. São Paulo: HARBRA, 1993. 

GRAEML, Alexandre Reis; PEINADO, Jurandir. Administração da Produção. 

Operações Industriais e Serviços. Curitiba, Unicenp, 2007. 

IKEDA, Ana Akemi, OLIVEIRA, Tania Modesto Veludo de, CAMPOMAR, M. C. O 

planejamento de marketing: um estudo no contexto brasileiro. Base (UNISINOS), 

2007. 

IORIO, Cecilia Soares. Manual de Administração de Pessoal. São Paulo: Editora 

Senac SP, 1996. 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Contabilidade Comercial. 9ª Edição. 

São Paulo. Editora Atlas, 2010. 

IUDÍCUBUS, Sérgio de. Manual de Contabilidade das Sociedades por ações: 

aplicável às demais sociedades/ FIPECAFI. São Paulo: Saraiva, 2003. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 12ª Edição. São Paulo: Prentice Hall, 

2006. 

KUNSCH, M. K. Planejamento de relações públicas na comunicação integrada. 4. 

ed. São Paulo, Summus, 2003. 

LACOMBE, Francisco José Masset. Recursos Humanos: princípios e tendências. 

São Paulo: Saraiva, 2005. 

LARA, C. R. D. A atual gestão do conhecimento. São Paulo: Nobel, 2004. 

LAUDON, Kenneth C. Sistemas de informação com internet. Rio de 

Janeiro, LTC, 1999. 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao 

estratégico. 3° ed. – São Paulo: Futura, 2000. 

MARION, José Carlos e Iudicibus, Sérgio de. Contabilidade comercial: atualizado 

conforme Lei n° 11.638/07 e Lei n° 11.941/09. 9.ed. – São Paulo: Atlas, 2010. 

MARION, José Carlos.  Contabilidade básica. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. São Paulo: Atlas, 1998. 

MARTINS, P.; LAUGENI, F. P. Administração da produção. São Paulo: Saraiva, 

1998. 

MARSHALL, Junior Isnard. Gestão da qualidade. Reimpressão, Rio de Janeiro, Ed. 

FGV, 2007. 



162 

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing: Edição compacta. São Paulo: Atlas, 

1996. 

MILKOVICH, George T. Administração de recursos humanos. São Paulo: Atlas, 

2000. 

MOREIRA, Daniel Augusto. Administração da produção e operações. 2ª 

Ed. Ver e ampl. São Paulo, Cengage Learning, 2011. 

NASCIMENTO, Luiz Paulo; CARVALHO, Antônio Vieira. Gestão Estratégica de 

Pessoas, sistema, remuneração e planejamento: Qualitymark Editora Ltda 2007. 

O’BRIEN, J. A. Sistemas de informação – e as decisões gerenciais na era da 

Internet. 9 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2002. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças, Planejamento estratégico: conceitos, 

metodologia e práticas, 8ª Edição, São Paulo, Atlas, 1994. 

PIRES, S. Gestão estratégica da produção. Piracicaba: Uniemp, 1995. 

PORRAS, Jerry I., COLLINS, James C. Construindo a visão da empresa. HSM 

Management, São Paulo, n. 7, a. 2, p. 32-42, mar/abr. 1998.  

PORTER, Michael. Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1986. 

PORTER, Michael. Vantagem Competitiva, Criando e Sustentando um desempenho 

superior, Editora Campus 1989. 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE.  Um Guia do Conhecimento Em Gerenciamento de 

Projetos - Guia Pmbok®. 5ed. São Paulo:Editora Saraiva, 2014. 

RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Geral fácil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

RODRIGUES, M. R. A.,TORRES M. C. S., FILHO J. M., LOBATO. D. M, Estratégia 

de empresas. 9.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 

SÁ, Carlos Alexandre. Orçamento estratégico. Qualitymark, 2005. 

SCOTT, Cynthia D.; JAFFE, Dennis T.; TOBE, Glenn R.; Visão, valores e missão 

organizacional: construindo a organização do futuro. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

1998. 

SILVA, Adhelfino Texeira da. Organização e Técnica Comercial. 16.ed. São Paulo, 

Atlas, 1981. 

SINCLAYR, Luiz. Organização e Técnica Comercial. 18 ed. São Paulo, Saraiva, 

1995. 

SLACK, N. et all. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 1999. 

STAIR, R. M. Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial. 2 ed. 

Rio de Janeiro: LTC Editora, 1998. 



163 

TUBINO, D. F. Sistemas de produção: a produtividade no chão de fábrica. Porto 

Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 

WRIGHT, Peter L. Administração Estratégica, São Paulo, Editora Atlas S.A. - 2000. 

VIDAL, A. G. R. Informática na pequena e média empresa: como informatizar seu 

negócio. São Paulo: Pioneira, 1995. 

 

Bibliografia Eletrônica: 
http://www.zensistemas.com.br/default.asp       
Acesso em 07/2016. 
http://aa-sistemas.eti.br/home 
Acesso em 07/2016. 
www.rhportal.com.br/o-que-e-recursos-humanos.php 
Acesso em 07/2016. 
comoserumprofissionaldesucesso.blogspot.com 
Acesso em 07/2016. 
www.infoescola.com>Administração 
Acesso em 07/2016. 
www..analisemed.com.br-que-e-um-plano-de-cargos-e-salarios 
Acesso em 07/2016. 
www.comoserumprofissionaldesucesso.blogspot.com...importancia-de-um-or.. 
Acesso em 07/2016. 
www.cpgls.ucg.br-arquivosUpload-1-File-...-NEGOCIOS-9-pdf 
Acesso em 07/2016. 
www.portal.mte.gov.br-data-files-...-notatec101Desoneracao.pdf 
Acesso em 07/2016. 
www.pedreiro.com.br-...-impostos-incidentes-na-mao-de-obra- 
Acesso em 07/2016. 
www.administradores.com.br-artigos-...-indicadores...desempenho-56244 
Acesso em 07/2016. 
www.fgh.escoladenegocios.ino-revistaalumni-...-vol2_noespecial_artigo_29.p... 
Acesso em 07/2016. 
www.unifal-mg.edu.br-segurancadotrabalho-oqueesegurancadotrabalho 
Acesso em 07/2016. 
www.migalhas.com.br>migalhas de peso 
Acesso em 08/2016. 
www.portalpbh.pbh.gov.br-pbh-ecp-comunidade.do.evento=portl..... 
Acesso em 08/2016. 
www.umundoergonomia.com.br-website-artigo.asp 
Acesso em 08/2016. 
www.equipedeobra.pini.com.br-...-equipamentos-de-protecao-aprenda-a-calcular. 
Acesso em 08/2016. 
www.intersindical.com.br-sindicatos 
Acesso em 08/2016. 
www.zapmeta.com.br-industrias+plasticos 
Acesso em 08/2016. 
http://classificados.folha.uol.com.br/negocios/negocios-como_abrir_a_empresa.shtml 
Acesso em 08/2016. 

http://www.zensistemas.com.br/default.asp
http://aa-sistemas.eti.br/home
http://www.rhportal.com.br/o-que-e-recursos-humanos.php
http://www.comoserumprofissionaldesucesso.blogspot.com...importancia-de-um-or/
http://www.cpgls.ucg.br-arquivosupload-1-file-...-negocios-9-pdf/
http://www.portal.mte.gov.br-data-files-...-notatec101desoneracao.pdf/
http://www.pedreiro.com.br-...-impostos-incidentes-na-mao-de-obra-/
http://www.administradores.com.br-artigos-...-indicadores...desempenho-56244/
http://www.fgh.escoladenegocios.ino-revistaalumni-...-vol2_noespecial_artigo_29.p/
http://www.unifal-mg.edu.br-segurancadotrabalho-oqueesegurancadotrabalho/
http://www.portalpbh.pbh.gov.br-pbh-ecp-comunidade.do.evento=portl/
http://www.umundoergonomia.com.br-website-artigo.asp/
http://www.equipedeobra.pini.com.br-...-equipamentos-de-protecao-aprenda-a-calcular/
http://www.intersindical.com.br-sindicatos/
http://www.zapmeta.com.br-industrias+plasticos/
http://classificados.folha.uol.com.br/negocios/negocios-como_abrir_a_empresa.shtml


164 

http://www.portaldofranchising.com.br/central/Content/UploadedFiles/Arquivos/PDFs/
Cartilha_Propriedade_Intelectual.pdf 
Acesso em 08/2016. 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2002/pergresp2002/pr203a219.
htm 
Acesso em 08/2016. 
http://www.tax-contabilidade.com.br/matTecs/matTecsIndex.php?idMatTec=27 
Acesso em 08/2016. 
http://www.procon.al.gov.br/legislacao/cartilhadoconsumidor.pdf 
Acesso em 08/2016. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm 
Acesso em 08/2016. 
http://www.direitodoconsumidor.org/ 
Acesso em 08/2016. 
www.ief.com.br-forpreco.htm 
Acesso em 09/2016 
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/voce-sabe-o-que-e-um-sistema-
de-amortizacao/56988/ 
Acesso em 09/2016 
http://www5.fazenda.mg.gov.br/spedfiscal/files/CIAP_Escrituracao_Fiscal_Digital.pdf 
Acesso em 10/2016 
http://www.fnde.gov.br/ 
Acesso em 11/2016 
http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm 
Acesso em 11/2016 
http://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/pesquisa-de-mercado-passo-a-passo/ 
Acesso em 12/03/2016. 
http://www.sebraesp.com.br/index.php/229-produtos-online/marketing/perguntas-
frequentes/9630-como-fazer-uma-pesquisa-de-mercado. 
Acesso em 23/03/2016. 
http://www.sebraepr.com.br/PortalInternet/Destaques/Quero-abrir-minha-
empresa/Defina-o-seu-p%C3%BAblico 
Acesso em 24/03/2016. 
http://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/Cartilha-
Manual-ou-Livro/Como-Elaborar-uma-Pesquisa-de-Mercado 
Acesso em 24/03/2016. 
http://www.institutoanalise.com.br/institutos-pesquisas.php 
Acesso em 01/04/2016. 
http://www.institutoanalise.com.br/institutos-pesquisas.php 
Acesso em 01/04/2016. 
http://www.industriahoje.com.br/o-que-e-markup-e-como-calcular-este-indice  
Acesso em 02/04/2016. 
http://www.nead.unifran.br/cursos/atividades_complementar/codigo_defesa/apoio/ap
oio.htm 
Acesso em 02/04/2016. 
http://www.eniopadilha.com.br/artigo/1221 
Acesso em 02/04/2016. 
http://www.primapress.com.br/blog/logo-marca-logotipo-ou-logomarca/ 
Acesso em 03/04/2016. 

http://www.portaldofranchising.com.br/central/Content/UploadedFiles/Arquivos/PDFs/Cartilha_Propriedade_Intelectual.pdf
http://www.portaldofranchising.com.br/central/Content/UploadedFiles/Arquivos/PDFs/Cartilha_Propriedade_Intelectual.pdf
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2002/pergresp2002/pr203a219.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/dipj/2002/pergresp2002/pr203a219.htm
http://www.tax-contabilidade.com.br/matTecs/matTecsIndex.php?idMatTec=27
http://www.procon.al.gov.br/legislacao/cartilhadoconsumidor.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
http://www.direitodoconsumidor.org/
http://www.ief.com.br-forpreco.htm/
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/voce-sabe-o-que-e-um-sistema-de-amortizacao/56988/
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/voce-sabe-o-que-e-um-sistema-de-amortizacao/56988/
http://www5.fazenda.mg.gov.br/spedfiscal/files/CIAP_Escrituracao_Fiscal_Digital.pdf
http://www.fnde.gov.br/
http://portal.mte.gov.br/legislacao/normas-regulamentadoras-1.htm
http://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/pesquisa-de-mercado-passo-a-passo/
http://www.sebraesp.com.br/index.php/229-produtos-online/marketing/perguntas-frequentes/9630-como-fazer-uma-pesquisa-de-mercado
http://www.sebraesp.com.br/index.php/229-produtos-online/marketing/perguntas-frequentes/9630-como-fazer-uma-pesquisa-de-mercado
http://www.sebraepr.com.br/PortalInternet/Destaques/Quero-abrir-minha-empresa/Defina-o-seu-p%C3%BAblico
http://www.sebraepr.com.br/PortalInternet/Destaques/Quero-abrir-minha-empresa/Defina-o-seu-p%C3%BAblico
http://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/Cartilha-Manual-ou-Livro/Como-Elaborar-uma-Pesquisa-de-Mercado
http://www.sebraemg.com.br/atendimento/bibliotecadigital/documento/Cartilha-Manual-ou-Livro/Como-Elaborar-uma-Pesquisa-de-Mercado
http://www.institutoanalise.com.br/institutos-pesquisas.php
http://www.institutoanalise.com.br/institutos-pesquisas.php
http://www.industriahoje.com.br/o-que-e-markup-e-como-calcular-este-indice
http://www.nead.unifran.br/cursos/atividades_complementar/codigo_defesa/apoio/apoio.htm
http://www.nead.unifran.br/cursos/atividades_complementar/codigo_defesa/apoio/apoio.htm
http://www.eniopadilha.com.br/artigo/1221
http://www.primapress.com.br/blog/logo-marca-logotipo-ou-logomarca/


165 

http://projetoreservado.com/marketing/marca-x-logotipo-x-logomarca-o-que-e-o-que-
2/comment-page-1#.U0qm3dJDtts 
Acesso em 05/04/2016. 
http://www.bbcconsultoria.com.br/home/impressao.asp?id_secao=38 
Acesso em 06/04/2016. 
http://portal.portalholon.com/Noticia.aspx?categoria=1&noticia=Pesquisa-qualitativa-
documental-(prim%C3%A1ria/secund%C3%A1ria) 
Acesso em 06/04/2016. 
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/saiba-como-fazer-uma-analise-
swot/73989/ 
Acesso em 25/04/2016. 
http://www.abimaq.org.br/Arquivos/Download/Upload/813.pdf 
Acesso em 10/06/2016. 
http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/indicadores-de-
desempenho/56244/ 
Acesso em 10/06/2016. 
http://www.ford.com.br/sobre-a-ford/missao-visao-e-politica-de-qualidade 
Acesso em 10/06/2016. 
http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/3/3f/Contabilidade_-_aluno.pdf 
Acesso em 10/06/2016 
http://www.uscs.edu.br/pesquisa/rh/cargo_operacional.php 
Acesso em 10/06/2016. 
http://www.aquitemrh.com.br/salarios.php 
Acesso em 10/06/2016. 
http://direito-trabalhista.info/mos/view/Direitos_do_Trabalhador/ 
Acesso em 10/06/2016. 
www1.caixa.gov.br/gov/gov_social/municipal/.../encargos_sociais.asp 
Acesso em 10/06/2016. 
www.unifenas.br/extensao/cartilha/CartilhaPlanoOrcEmpresarial.pdf 
Acesso em 10/06/2016. 
https://www.webcontabil.com.br/ver_noticia_publica.php?v1...v2... 
Acesso em 10/06/2016. 
www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/sistemacustos.htm 
Acesso em 10/06/2016. 
Consolidação das Leis do Trabalho 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm 
Folha de Londrina 
http://folhadelondrina.lugarcerto.com.br/ 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 
www.fipe.org.br 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
www.ibge.gov.br  
Ministério do Trabalho 
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/downloads.jsf;jsessionid=JwbWDrnYNDRJc
5JVYR8RTB01.slave13:mte-230-cbo-01. 
O Portal da Administração 
www.administradores.com.br-produção-da-politica-comercial 
http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/indicadores-de-
desempenho/56244/ 

http://projetoreservado.com/marketing/marca-x-logotipo-x-logomarca-o-que-e-o-que-2/comment-page-1#.U0qm3dJDtts
http://projetoreservado.com/marketing/marca-x-logotipo-x-logomarca-o-que-e-o-que-2/comment-page-1#.U0qm3dJDtts
http://www.bbcconsultoria.com.br/home/impressao.asp?id_secao=38
http://portal.portalholon.com/Noticia.aspx?categoria=1&noticia=Pesquisa-qualitativa-documental-(prim%C3%A1ria/secund%C3%A1ria)
http://portal.portalholon.com/Noticia.aspx?categoria=1&noticia=Pesquisa-qualitativa-documental-(prim%C3%A1ria/secund%C3%A1ria)
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/saiba-como-fazer-uma-analise-swot/73989/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/saiba-como-fazer-uma-analise-swot/73989/
http://www.abimaq.org.br/Arquivos/Download/Upload/813.pdf
http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/indicadores-de-desempenho/56244/
http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/indicadores-de-desempenho/56244/
http://www.ford.com.br/sobre-a-ford/missao-visao-e-politica-de-qualidade
http://academico.direito-rio.fgv.br/ccmw/images/3/3f/Contabilidade_-_aluno.pdf
http://www.uscs.edu.br/pesquisa/rh/cargo_operacional.php
http://www.aquitemrh.com.br/salarios.php
http://direito-trabalhista.info/mos/view/Direitos_do_Trabalhador/
http://www.unifenas.br/extensao/cartilha/CartilhaPlanoOrcEmpresarial.pdf
https://www.webcontabil.com.br/ver_noticia_publica.php?v1...v2
http://www.portaldecontabilidade.com.br/tematicas/sistemacustos.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
http://folhadelondrina.lugarcerto.com.br/
http://www.fipe.org.br/
http://www.ibge.gov.br/
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/downloads.jsf;jsessionid=JwbWDrnYNDRJc5JVYR8RTB01.slave13:mte-230-cbo-01
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/downloads.jsf;jsessionid=JwbWDrnYNDRJc5JVYR8RTB01.slave13:mte-230-cbo-01
http://www.administradores.com.br-produ%C3%A7%C3%A3o-da-politica-comercial/
http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/indicadores-de-desempenho/56244/
http://www.administradores.com.br/artigos/tecnologia/indicadores-de-desempenho/56244/
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIOS 

Questionário para o Cliente - Clean Touch 
Este questionário tem por objetivo analisar a aderência no mercado de um produto 

inovador, o Clean Touch, um Chaveiro Minikit de Limpeza para telas de celulares e tablets, sua 

opinião é muito importante para definição do negócio, nenhum dado será divulgado. 

O produto, como exibido abaixo, é composto por um molde plástico, onde dentro desse molde 

existe um flaconete borrifador com uma solução de limpeza para telas, e na parte de fora existe 

uma espuma de microfibra, além disso uma logomarca pode ser impressa no corpo do 

chaveiro. 

 
01. Ponto de venda entrevistado: 

(para uso do 
entrevistador) 

 
•  Quiosques de shoppings 
•  Lojas de Celulares 
•  Lojas de Informática 
02. Sua empresa opera em que 

regime de tributação?  
 

•  Simples Nacional 
•  Lucro Presumido 
•  Lucro Real 

 
 
 
 
 

03. Qual a sua região de atuação? 
 

•  Curitiba 

•  Curitiba e região 
metropolitana 

•  Outros estados 
04. Em que classificação sua 

empresa se encontra? * 
•  Micro (até 9 funcionários) 
•  Pequena (10 a 49 

funcionários) 
•  Média (50 a 99 funcionários) 
•  Grande (mais de 99 funcionários) 

 
 

05. Quais os canais mais utilizados 
para divulgação e marketing da 
sua empresa?  

 
•  Website 
•  Propaganda em televisão 
•  Panfletos 
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•  Distribuição de brindes 

•  Outro:  
 

06. A sua empresa comercializa 
algum tipo de Kit para Limpeza 
de Celulares e Tablets?  

 
•  Sim 
•  Não 
07. Se sim para a pergunta anterior, 

qual é o volume mensal de 
consumo desse Kit 
convencional? 

 
 

08. Como você efetua normalmente 
o pagamento para os 
fornecedores dos seus produtos? 

•  Dinheiro 
•  Débito 
•  Crédito 
•  Boleto 
•  Cheque 

•  Outro:  
 

09. Qual é o crescimento anual da 
venda desse kit de limpeza ou 
similar? 

(% ou QTDE) 
R:     
 

10. Você estaria disposto a 
comercializar um Chaveiro Minikit 
de Limpeza para Celulares e Tablets 
customizável com a logomarca de 
empresas? 

 
•  Sim 
•  Não 

 
11. Em que quantidade você compraria o 

Clean Touch para revenda?  
 

•  lote de 50 a 100 unidades 

•  lote de 100 a 500 unidades 
•  lote de 500 a 5.000 unidades 
•  lote de 5.000 a 10.000 

unidades 
•  lote acima de 10.000 

unidades 
 

12. Aonde você gostaria de 
encontrar o Clean Touch?  

 
•  Website 
•  Representantes comerciais 

 
 

13. Considerando a média de preço de 
Kits convencionais para limpeza de 
telas e a inovação do produto 
proposto, até quanto você estaria 
disposto a pagar por esse Chaveiro?  
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Questionário de pesquisa para o Consumidor - Clean Touch 

Este questionário tem por objetivo analisar a aderência no mercado 
de um produto inovador, o Clean Touch, um Chaveiro Minikit de Limpeza 
para telas de celulares e tablets, sua opinião é muito importante para 
definição do negócio, nenhum dado será divulgado. 

O produto, como exibido abaixo, é composto por um molde 
plástico, onde dentro desse molde existe um flaconete borrifador com uma 
solução de limpeza para telas, e na parte de fora existe uma espuma de 
microfibra, além disso uma logomarca pode ser impressa no corpo do 
chaveiro. 

 
Qual seu sexo? * 

o  Feminino 
o  Masculino 

Qual sua faixa etária? * 
o  de 10 a 14 anos 
o  de 15 a 17 anos 
o  de 18 a 19 anos 
o  de 20 a 24 anos 
o  de 25 a 29 anos 
o  de 30 a 39 anos 
o  de 40 a 49 anos 
o  de 50 a 59 anos 
o  de 60 a 64 anos 
o  de 65 a 69 anos 
o  70 anos ou mais 

Qual sua renda familiar mensal? * 



170 
 

Classes de rendimento total do orçamento familiar - IBGE 2008-
2009 

o  Até R$830,00 
o  de R$830,00 a R$1245,00 
o  de R$1245,00 a R$2490,00 
o  de R$2490,00 a R$4150,00 
o  de R$4150,00 a R$6225,00 
o  de R$6225,00 a R$10375,00 
o  acima de R$10375,00 

Você possui aparelho celular ou Tablet com tela Touch Screen 
(sensível ao toque)? * 

o  Sim 
o  Não 

Você costuma limpar a tela do seu aparelho celular ou 
tablet? * 

o  Sim 
o  Não 
o  Esporadicamente 

Qual método você mais utiliza para limpar a tela? * 
o  Atrito sobre alguma peça de roupa do corpo 
o  Flanela com produto de limpeza específico 
o  Guardanapo ou papel toalha umidecido 
o  Limpeza com a própria mão 

o  Other:  
Você compraria um Clean Touch, chaveiro Minikit de Limpeza 

para tela de celulares e tablets? * 
o  Sim 
o  Não 

Aonde você gostaria de encontrar esse produto à venda? * 
o  Quiosques de shopping centers 
o  Lojas de conveniências 
o  Hipermercados 
o  Website 

o  Other:  
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Considerando a média de preço de Kits convencionais para 
limpeza de telas e a inovação do produto proposto, até quanto você 
estaria disposto a pagar por esse Chaveiro? * 

Deixe seu comentário, sugestão ou dúvida quanto ao produto 
apresentado. 
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ANEXO A – COTAÇÕES 

 
http://www.inpi.gov.br/images/stories/Tabela_Retribuicao_2012_DIRMA.pdf 

 

 
http://www.bombeiros.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=181 

 

http://www.inpi.gov.br/images/stories/Tabela_Retribuicao_2012_DIRMA.pdf
http://www.bombeiros.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=181
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http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-596058201-cola-de-contato-cascola-30gr-

bisnaga-nota-fiscal-_JM 
 

 

 

http://www.castronaves.com.br/limpa-vidros-uau-gal-o-com-5-l.html 
 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-596058201-cola-de-contato-cascola-30gr-bisnaga-nota-fiscal-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-596058201-cola-de-contato-cascola-30gr-bisnaga-nota-fiscal-_JM
http://www.castronaves.com.br/limpa-vidros-uau-gal-o-com-5-l.html


175 
 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-589946542-toalha-microfibra-tek-towel-de-

alta-absorco-sea-5m²-_JM 
 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-588176104-caixa-papelo-mudanca-

30x30x20-embalagem-01-unidade-_JM 
 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-589946542-toalha-microfibra-tek-towel-de-alta-absorco-sea-to-summit-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-589946542-toalha-microfibra-tek-towel-de-alta-absorco-sea-to-summit-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-588176104-caixa-papelo-mudanca-30x30x20-embalagem-01-unidade-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-588176104-caixa-papelo-mudanca-30x30x20-embalagem-01-unidade-_JM
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http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-587846290-plasticos-abs-granulado-5kg 
 

 

http://www.imperiodasessencias.com.br/flaconete-de-plastico-10ml-c_valspray-pc-

p605134 
 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-587846290-plasticos-abs-granulado-5kg
http://www.imperiodasessencias.com.br/flaconete-de-plastico-10ml-c_valspray-pc-p605134
http://www.imperiodasessencias.com.br/flaconete-de-plastico-10ml-c_valspray-pc-p605134
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http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-595393640-embalagem-p-cartuchos-transp-

pct-250uni_JM 
 

 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-595921872-chaveiro-cordao-com-fecho_JM 
  

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-595393640-embalagem-p-cartuchos-transp-pct-250uni_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-595393640-embalagem-p-cartuchos-transp-pct-250uni_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-595921872-chaveiro-cordao-com-fecho_JM
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http://www.genesistintas.com.br/produtos/solvente/Seridur_UR_450ml_ 
 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-597780115-maquina-caneta-big-serigrafia-

squeeze-garrafas-copos-canecos-_JM#redirectedFromParent 
 

 

http://www.genesistintas.com.br/produtos/solvente/Seridur_UR_450ml_
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-597780115-maquina-caneta-big-serigrafia-squeeze-garrafas-copos-canecos-_JM#redirectedFromParent
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-597780115-maquina-caneta-big-serigrafia-squeeze-garrafas-copos-canecos-_JM#redirectedFromParent
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http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-586411335-gwr-vsc-01-envasadora-para-

luvas-e-frascos-_JM#redirectedFromParent 
 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-586370446-maquina-injetora-de-plastico-

mg-le-120380-_JM#redirectedFromParent 
 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-586411335-gwr-vsc-01-envasadora-para-luvas-e-frascos-_JM#redirectedFromParent
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-586411335-gwr-vsc-01-envasadora-para-luvas-e-frascos-_JM#redirectedFromParent
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-586370446-maquina-injetora-de-plastico-mg-le-120380-_JM#redirectedFromParent
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-586370446-maquina-injetora-de-plastico-mg-le-120380-_JM#redirectedFromParent
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http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-596836916-corte-de-espuma-1400-kls-_JM 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-596836916-corte-de-espuma-1400-kls-_JM
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http://www.telelistas.net/ 

http://www.telelistas.net/
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http://www.agrafica.com.br/produtos/panfletoflyer?gclid=COno6qLD5r0CFa1j7AodeB

YAfQ 
 

 

http://www.google.com.br/ads/adwords/costs.html#subid=br-pt-ha-aw-

bkhp0~26917960135 
 

http://www.agrafica.com.br/produtos/panfletoflyer?gclid=COno6qLD5r0CFa1j7AodeBYAfQ
http://www.agrafica.com.br/produtos/panfletoflyer?gclid=COno6qLD5r0CFa1j7AodeBYAfQ
http://www.google.com.br/ads/adwords/costs.html#subid=br-pt-ha-aw-bkhp0%7E26917960135
http://www.google.com.br/ads/adwords/costs.html#subid=br-pt-ha-aw-bkhp0%7E26917960135
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http://www.elicar.com.br/carros/Fiat/Palio/Fire-Economy-1.0-8v-2012/Fiat-Palio-Fire-

Economy-1.0-8v-2012-CURITIBA-PARANA-3244031.html 
 

 

http://www.elicar.com.br/carros/Fiat/Fiorino/Furgao-Fire-1.3-8v-2p-2013/Fiat-Fiorino-

Furgao-Fire-1.3-8v-2p-2013-CURITIBA-PARANA-3258172.html 

http://www.elicar.com.br/carros/Fiat/Palio/Fire-Economy-1.0-8v-2012/Fiat-Palio-Fire-Economy-1.0-8v-2012-CURITIBA-PARANA-3244031.html
http://www.elicar.com.br/carros/Fiat/Palio/Fire-Economy-1.0-8v-2012/Fiat-Palio-Fire-Economy-1.0-8v-2012-CURITIBA-PARANA-3244031.html
http://www.elicar.com.br/carros/Fiat/Fiorino/Furgao-Fire-1.3-8v-2p-2013/Fiat-Fiorino-Furgao-Fire-1.3-8v-2p-2013-CURITIBA-PARANA-3258172.html
http://www.elicar.com.br/carros/Fiat/Fiorino/Furgao-Fire-1.3-8v-2p-2013/Fiat-Fiorino-Furgao-Fire-1.3-8v-2p-2013-CURITIBA-PARANA-3258172.html


184 
 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-597621240-licenca-windows-81-8-

professional-original-fpp-_JM 
 

 

http://www.avast.com/pt-br/enterprise 
 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-597621240-licenca-windows-81-8-professional-original-fpp-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-597621240-licenca-windows-81-8-professional-original-fpp-_JM
http://www.avast.com/pt-br/enterprise
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http://www.upsbr.com/produto/p/TlRJeU16WT0 

 

 

 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-591900430-switch-ethernet-8-portas-10100-

mbps-tp-linK-_JM 
  

 

http://www.upsbr.com/produto/p/TlRJeU16WT0
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-591900430-switch-ethernet-8-portas-10100-mbps-tp-linK-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-591900430-switch-ethernet-8-portas-10100-mbps-tp-linK-_JM
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http://br.acer.com/ac/pt/BR/content/series/aspires7 
 

 

http://www.fastshop.com.br/loja/desktop/computador-dell-inspiron-3647-a20-core-

i3?cm_re=FASTSHOP%3a-_-Vitrine+03-_-DECJ3647A120I3 
 

http://br.acer.com/ac/pt/BR/content/series/aspires7
http://www.fastshop.com.br/loja/desktop/computador-dell-inspiron-3647-a20-core-i3?cm_re=FASTSHOP%3a-_-Vitrine+03-_-DECJ3647A120I3
http://www.fastshop.com.br/loja/desktop/computador-dell-inspiron-3647-a20-core-i3?cm_re=FASTSHOP%3a-_-Vitrine+03-_-DECJ3647A120I3
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http://www.mobly.com.br/estante-livreiro-tabaco-bl-01-183x91-

12322.html#a=2|p=41|pn=1|t=catalog|b=1|s=0 

 
http://www.platinaextintores.com.br/extintores.html 

 

http://www.mobly.com.br/estante-livreiro-tabaco-bl-01-183x91-12322.html#a=2|p=41|pn=1|t=catalog|b=1|s=0
http://www.mobly.com.br/estante-livreiro-tabaco-bl-01-183x91-12322.html#a=2|p=41|pn=1|t=catalog|b=1|s=0
http://www.platinaextintores.com.br/extintores.html
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http://seteltelecom.com.br/index.php?route=product/product&path=65&product_id=51 

 
http://seteltelecom.com.br/index.php?route=product/product&path=66_70_69&produ

ct_id=80 

 

http://seteltelecom.com.br/index.php?route=product/product&path=65&product_id=51
http://seteltelecom.com.br/index.php?route=product/product&path=66_70_69&product_id=80
http://seteltelecom.com.br/index.php?route=product/product&path=66_70_69&product_id=80
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http://www.zzatfull.com.br/?gclid=Cj0KEQjwiJiiBRDh3Z-

ctPfS5MgBEiQAAlkbQrGC0lMz8T5y_LaWaVrNkrdrTCtLboQhUFYXDVdg3AMaAsv3

8P8HAQ#!divisrias/ct4f 

 

http://www.zzatfull.com.br/?gclid=Cj0KEQjwiJiiBRDh3Z-ctPfS5MgBEiQAAlkbQrGC0lMz8T5y_LaWaVrNkrdrTCtLboQhUFYXDVdg3AMaAsv38P8HAQ#!divisrias/ct4f
http://www.zzatfull.com.br/?gclid=Cj0KEQjwiJiiBRDh3Z-ctPfS5MgBEiQAAlkbQrGC0lMz8T5y_LaWaVrNkrdrTCtLboQhUFYXDVdg3AMaAsv38P8HAQ#!divisrias/ct4f
http://www.zzatfull.com.br/?gclid=Cj0KEQjwiJiiBRDh3Z-ctPfS5MgBEiQAAlkbQrGC0lMz8T5y_LaWaVrNkrdrTCtLboQhUFYXDVdg3AMaAsv38P8HAQ#!divisrias/ct4f
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http://www.mobly.com.br/armario-de-escritorio-2-portas-me4105-carvalho-

111516.html#a=2|p=4|pn=1|t=catalog|b=1|s=0 

 

 
http://www.mobly.com.br/cadeira-de-escritorio-clark-preta-

116417.html#a=2|p=3|pn=1|t=catalog|b=1|s=0 

 

http://www.mobly.com.br/armario-de-escritorio-2-portas-me4105-carvalho-111516.html#a=2|p=4|pn=1|t=catalog|b=1|s=0
http://www.mobly.com.br/armario-de-escritorio-2-portas-me4105-carvalho-111516.html#a=2|p=4|pn=1|t=catalog|b=1|s=0
http://www.mobly.com.br/cadeira-de-escritorio-clark-preta-116417.html#a=2|p=3|pn=1|t=catalog|b=1|s=0
http://www.mobly.com.br/cadeira-de-escritorio-clark-preta-116417.html#a=2|p=3|pn=1|t=catalog|b=1|s=0
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http://www.mobly.com.br/mesa-de-escritorio-6500-2-gavetas-imbuia-

55729.html#a=2|p=11|pn=1|t=catalog|b=1|s=0 

 
http://www.caixaseguros.com.br/portal/site/CaixaSeguros/menuitem.045adc735c51e90d670

9c807a00066a0/?vgnextoid=bd457c435037a110VgnVCM1000009200640aRCRD 

 

http://www.mobly.com.br/mesa-de-escritorio-6500-2-gavetas-imbuia-55729.html#a=2|p=11|pn=1|t=catalog|b=1|s=0
http://www.mobly.com.br/mesa-de-escritorio-6500-2-gavetas-imbuia-55729.html#a=2|p=11|pn=1|t=catalog|b=1|s=0
http://www.caixaseguros.com.br/portal/site/CaixaSeguros/menuitem.045adc735c51e90d6709c807a00066a0/?vgnextoid=bd457c435037a110VgnVCM1000009200640aRCRD
http://www.caixaseguros.com.br/portal/site/CaixaSeguros/menuitem.045adc735c51e90d6709c807a00066a0/?vgnextoid=bd457c435037a110VgnVCM1000009200640aRCRD
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http://www.revicom.com.br/index.php?servicos 
 

 
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-592633165-oleo-singer-lubrificante-industrial-1-litro-

_JM 

http://www.revicom.com.br/index.php?servicos
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-592633165-oleo-singer-lubrificante-industrial-1-litro-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-592633165-oleo-singer-lubrificante-industrial-1-litro-_JM
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http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-589094151-texaco-graxa-marfak-mp2-10kg-_JM 

 

 
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-583301850-spray-desingripante-anti-

ferrugemsuperlub-600ml-_JM 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-589094151-texaco-graxa-marfak-mp2-10kg-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-583301850-spray-desingripante-anti-ferrugemsuperlub-600ml-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-583301850-spray-desingripante-anti-ferrugemsuperlub-600ml-_JM
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http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-597970166-estopa-branca-primeira-10-kg-_JM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-597970166-estopa-branca-primeira-10-kg-_JM
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http://graficaplanalto.com.br/produto/bloco-de-pedido/ 

 

 
http://www.serasaexperian.com.br/compreonline/produtos-relato.html#relato 

http://graficaplanalto.com.br/produto/bloco-de-pedido/
http://www.serasaexperian.com.br/compreonline/produtos-relato.html#relato
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http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000337 

 

 
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000359 

http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000337
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000359
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http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000315 

 

 
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000263 

http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000315
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000263
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http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000512 

 

 
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000535 

http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000512
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000535
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http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000336 

 

 
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000414 

http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000336
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000414
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http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000587 

 

 
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000275 

http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000587
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000275
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http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000134 

 

 
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000190 

http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000134
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000190
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http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000279 

 

 
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000514 

http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000279
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000514
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http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000034 

 

 
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000420 

http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000034
http://orede-px.rtrk.com.br/verproduto.php?id=000420
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http://www.icegas.com.br/loja/index.php?route=product/product&product

_id=407 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icegas.com.br/loja/index.php?route=product/product&product_id=407
http://www.icegas.com.br/loja/index.php?route=product/product&product_id=407
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