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Todos os profissionais necessitam de uma visão ampla do 
funcionamento de uma empresa, seja qual for a área em que for 
trabalhar. Essa visão garante ao profissional um entendimento melhor 
do seu trabalho dentro da organização. 

Esse curso de Administração visa trazer pra você essa “visão da 
empresa”, de forma leve, procura passar conceitos que ajudarão muito 
no dia a dia profissional de todos. Procuramos mostrar como funcionam 
alguns processos que são rotineiros dentro de uma empresa e também 
uma visão geral dos setores mais importantes. 
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01 - Dirigir Os Esforços  

Dirigir Os Esforços 

Desde o nascimento da empresa, o administrador deve ter claramente 
seus objetivos e precisa dirigir os esforços para atingi-los. 

 

Cenário Brasileiro 

As empresas nascem dentro de um cenário, de uma 
realidade e o País, com a sua realidade, pode 
facilitar ou dificultar o desenvolvimento das 
empresas. No caso do cenário brasileiro, temos a 
seguinte realidade: 

 

 

Empreendedor por necessidade: Muitas vezes as pessoas abrem 
empresas por motivo de perda de emprego ou por falta de 
oportunidade de trabalho. Infelizmente, a falta de preparo leva o 
fechamento de muitas empresas antes mesmo de completar 1 ano. 

Alta carga tributária: As empresas pagam muito imposto em nosso 
País. 

Burocracia: Os processos para abertura da empresa e também as 
exigências durante a sua operação são bastante burocráticas e, isto é, 
existe uma quantidade muito grande de procedimentos, em relação ao 
governo, que a empresa tem que cumprir.  

 

Superar Os Obstáculos 

Mesmo com o cenário nacional adverso em algumas questões, o Brasil 
é um País com muitas oportunidades e por isso os administradores não 
devem desanimar, pelo contrário, devem entender as regras do jogo e 
se preparar para superar todos os obstáculos, portanto, a busca de 
conhecimento se faz necessário para o sucesso da empresa. 
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Uma Boa Ideia Não Basta 

Ideias são importantes, basicamente toda empresa começa com uma 
ideia, mas ela sozinha não é suficiente, temos que ter bons gestores, 
pessoas preparadas para os desafios, só assim criamos as condições 
ideais para o desenvolvimento da empresa. 

 

 EXEMPLO 01: 
Um bom cozinheiro ou chef de 
cozinha estaria preparado para se 
tornar o dono de um restaurante? 

   

 

 EXEMPLO 02: 
Um professor poderia imediatamente 
se tornar um diretor ou dono de uma 
escola? 

 

Claro que o conhecimento técnico, a habilidade de relacionamento, 
tudo isso é importante, mas sem conhecimento de gestão se torna 
muito difícil conseguir êxito. 

 

O Que É Importante? 

Entender o mercado de atuação: Entender profundamente o 
mercado em que a empresa está inserida. 

Perceber mudanças no cenário: O comportamento dos 
consumidores muda, devemos estar atentos. 

Ter habilidade relacional: Saber se relacionar bem com as pessoas 
e entender as diferenças entre elas. 

Conhecer de administração: Conhecer como funciona a empresa e 
dominar as ferramentas de administração. 
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O sucesso se torna mais real quando 
conseguimos unir a técnica com o conhecimento 
em Administração de Empresas. Precisamos de 

bons gestores à frente dos negócios. 
 

Todas As Pessoas São Importantes 

Pessoas são decisivas para o sucesso do negócio, portanto, o 
Administrador deve entender que todas as pessoas são importantes no 
processo e saber se comunicar de uma forma eficaz e acompanhar 
todos os resultados obtidos. Esses comportamentos são a base para 
envolver a equipe em busca dos objetivos, tudo isso faz parte do 
processo de dirigir os esforços da empresa em busca do sucesso. 

 

Diferença Entre As Pessoas 

Devemos entender as diferenças entre as pessoas, cada um tem um 
ponto de vista em relação as coisas, portanto, o administrador deve 
estar atento a: 

o Propiciar um bom ambiente de trabalho 

o Mostrar a importância do trabalho em equipe 

o Entender de pessoas, saber se relacionar 

o Ouvir os diversos pontos de vista 

 

Sucesso Requer 

 

 

PLANEJAMENTO ORGANIZAÇÃO

COORDENAÇÃO CONTROLE

SUCESSO REQUER...
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De um modo geral.... 

o Planejamento → Para onde vamos? 

o Organização → Como vamos? 

o Coordenação → O que cada um faz? 

o Controle → Está saindo conforme planejado? 

 

02 - Planejamento 

Planejamento 

O Planejamento é a base da execução e o alicerce para o crescimento 
coordenado da empresa. Planejar significa analisar o cenário e projetar 
o futuro para a identificação de oportunidades para os negócios. 

 

Se você não sabe para 
onde quer ir, qualquer 
lugar serve! 

Com o planejamento, o gestor terá condições de avaliar os caminhos a 
seguir e construir uma rota para os objetivos. 

 

Exemplo de Planejando 

Utilizaremos como exemplo o planejamento de uma viagem de Férias 
de São Paulo/SP até Florianópolis/SC. O responsável por planejar a 
viagem terá que verificar várias coisas de forma antecipada, entre elas: 

o Período da viagem 

o Iremos de carro ou avião 

o Hospedagem 

o Locais para visitar 

o Custo da viagem 

Na empresa é a mesma coisa, para cada objetivo definido, devemos 
planejar as etapas necessárias para a execução. 
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Ajuste De Planejamento 

Tão importante quanto o planejamento é o acompanhamento de sua 
execução e possíveis ajustes, por isso o gestor deve estar sempre 
atento ao mercado para identificar oportunidades e mudanças de 
cenário, para ajustar o planejamento, se necessário. 

 

 

Tendência De Mercado 

São comportamentos ou atitudes que estão sendo adotadas pelo 
mercado.  

Como vimos, o gestor deve estar atento a tudo, inclusive nas 
tendências do seu mercado atual para poder identificar mudanças 
necessárias e planejar suas ações e isso deve ser feito de forma 
contínua. 

Caso Prático 

Um exemplo de tendência de mercado é um restaurante que percebe 
que os clientes estão diminuindo o consumo de refrigerantes e 
aumentado o consumo de suco natural. 

 

 

 

Concluímos então que a redução no consumo de refrigerantes e o 
aumento no consumo de sucos naturais é uma tendência de mercado. 

Objetivos E Planos De Ação 

Objetivo → O que eu pretendo fazer 

Plano de ação → É como eu vou fazer 
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Veja um exemplo: 

OBJETIVO PLANO DE AÇÃO 

Vender mais sucos! 
1) Criar promoções para que os clientes 

conheçam as opções de sucos. 
2) Divulgar mais o cardápio de sucos. 

 

Objetivos Principais 

Temos inúmeros exemplos de objetivos que podem existir dentro de 
uma empresa além de uma expansão de produtos ou serviços, a 
empresa tem objetivos centrais que norteiam seus processos e 
determinam o formato de sua estrutura, entre eles: 

 

FABRICAR PRODUTOS 

  

 

VENDER PRODUTOS 

  

 

OFERECER SERVIÇOS 

  

 

OBTER LUCROS 
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03 - Recursos 

Organização 

Quando a empresa dispõe dos recursos 
necessários para a sua operação e tem seus 
objetivos definidos, é preciso então organizar 
esses recursos para que possa transformar 
os objetivos em realidade. 

 

 

 

Exemplos De Recursos 

   

PESSOAS CAPITAL TECNOLOGIA 

 

Organizar Para Atingir 

Simplesmente ter recursos não é suficiente para ter sucesso, é preciso 
organizar os recursos existentes para poder atingir os objetivos 
propostos. Claro que ter recursos é essencial para que a empresa possa 
atingir seus objetivos, mas eles devem ser organizados de uma forma 
que possam responder às necessidades da empresa. 
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04 - Coordenação 

Coordenação 

Além de ter os RECURSOS e definir os OBJETIVOS, os administradores 
e gestores precisam COORDENAR as ações, isto é, definir como cada 
recurso será utilizado. 

É necessário definir o papel de cada um dentro do processo, isto é, 
definir o que cada um faz e coordenar as ações entre eles. 

Outras questões que podemos utilizar como exemplos são referentes a 
equipamentos e tecnologias, quais equipamentos serão necessários no 
processo e quais são as necessidades de sistemas (controle de 
estoque, ERP, vendas, etc) para que os processos sejam eficientes. 

Por isso é papel dos administradores definir e coordenar essas ações. 

 

Treinamento 

O treinamento constante é essencial para a equipe se manter alinhada 
com os objetivos da empresa e saiba executar as tarefas conforme 
proposto. 

 

Administrar Pelo Exemplo 

Além dos treinamentos constantes é 
necessário que o administrador seja o 
exemplo, pois fica mais fácil seguir algo 
quando a liderança também pratica 
aquilo que ensina.  

Quando o administrador exige da 
equipe algo que ele não faz, a chance 
de conseguir é muito menor. 

Estar Junto E Ser Claro 

O gestor deve estar junto com a equipe, acompanhando de perto a 
execução a fim de entender e melhorar os processos. Além disso, é 
importante ser claro com as pessoas, dizer exatamente o que deseja e 
se comunicar de forma eficaz. Ninguém da equipe vai adivinhar o que 
a empresa deseja se isso não for comunicado de forma clara. 
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Ouvir As Pessoas 

O Administrador deve ter o hábito e a paciência de ouvir as pessoas, 
pois assim pode utilizar a experiência da sua equipe para tomar 
decisões e identificar necessidades. Como diz: “temos 2 ouvidos e 1 
boca”, saber ouvir é essencial para o sucesso da administração. 

 

05 - Controle 

Controle 

Depois de planejar, organizar e coordenar as ações, o administrador 
deve controlar para ter condições de checar constantemente se a 
empresa está conseguindo realizar os objetivos conforme foi 
planejado. 

 

Checar, Avaliar E Redirecionar 

A checagem dos números, metas e objetivos permitirá ao 
administrador alterar o rumo sempre que necessário. Sem esse ciclo, 
fica muito difícil responder às mudanças de mercado e novas demandas 
que surgem. Portanto, o gestor deve ter “os números na mão”, através 
de sistemas e planilhas que registram tudo o que é importante para 
servir de base para a tomada de decisão. 

 

Exemplo De Meta De Vendas 

Como exemplo, vamos imaginar que a meta de vendas do setor 
comercial seja de R$ 100.000,00/mês e em um determinado mês a 
equipe atingiu R$ 89.000,00, isto é, 89% da meta. 

Primeiro, é importante que a empresa tenha condições de identificar 
esses números, para depois decidir em cima dos resultados. 

 

Exemplo De Avaliação 

Após levantar os números e identificar o resultado, vem a avaliação: 

o Quais foram os motivos? Conversar com a equipe de 
vendas e identificar os motivos que levaram a esse 
resultado. 
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o O que devemos fazer para ajustar? Ajustar, junto 
com a equipe, o que pode ser feito para melhorar para 
que a meta de R$ 100.000,00 seja atingida no próximo 
mês. 

 

Controle Como É Um Gps 

O controle é um acompanhamento 
que permite identificar situações, 
para que todos aprendam com o que 
não funcionou e sejam mais 
assertivos. Podemos dizer que o 
controle é como o GPS em um carro, 
pois nos permite perceber 
rapidamente o que não está saindo 
conforme o planejado e ajustar 
quando necessário. 

 

Pense A Situação Contrária 

Imagine uma empresa que nada controla, não sabe quanto vendeu no 
mês, quais são suas despesas, etc. Com essa realidade não conseguirá 
comparar nada e não terá base para a tomada de decisão, ficando tudo 
no “achismo”. 

 

06 - Ideia 

Ideia 

Toda empresa começa com uma ideia, de uma ou mais pessoas, mas 
para que essa ideia realmente possa virar realidade é importante muita 
pesquisa, orientação e preparo do empreendedor. 

 

Onde Buscar Orientação 

Tem várias formas do administrador buscar informação sobre o seu 
negócio, seja no início do empreendimento ou no dia a dia da empresa. 
É extremamente importante manter a chama do aprendizado acesa, 
pois sempre precisamos aprender algo novo para se manter 
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“antenado” com a realidade, pois o mercado e as demandas estão em 
constante mudança. 

Exemplos de como se atualizar e buscar novos conhecimentos: 

 SEBRAE: Tem muito conteúdo, eventos e ferramentas que 
orientam o empreendedor no início e na gestão do seu negócio, 
através do site (http://www.sebrae.com.br) ou de pontos 
físicos em diversas cidades do País. 

 CURSOS: O gestor deve constantemente participar de 
treinamentos em áreas que necessita mais conhecimento, isso 
nunca termina. 

 PALESTRAS: Participar de palestras diversas relativas ao seu 
mercado de atuação ajudam a ter várias ideias de melhoria em 
seu negócio. 

 INTERNET: Quando bem utilizada é uma enorme fonte de 
informação para o gestor, muitos sites e vídeos estão 
disponíveis com conteúdos relevantes.  

 

Valide Suas Ideias  

Não tenha medo de conversar com as pessoas sobre suas ideias, seja 
na abertura de um negócio ou mesmo na caminhada da empresa, seja 
você o proprietário ou administrador, pois conversando com as pessoas 
você terá o ponto de vista delas sobre aquilo que está pensando e isso 
pode ajudar muito. 

 

Eterno Aprendiz 

Seja em cargos de liderança ou não, o importante é nunca desligar o 
aluno que está dentro de você, sempre temos algo novo a aprender e 
isso nos ajuda a evoluir e a enxergar novas oportunidades, nunca ache 
que você está pronto, ainda mais no mundo em que vivemos, onde os 
comportamentos mudam rapidamente e a tecnologia impacta 
constantemente a forma que vivemos. 
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Conceito De Mvp 

Esse conceito acredita que o processo de lançamento de um produto 
ou solução deve ser feito o mais rápido possível para logo ter contato 
com o cliente, pois com isso, a empresa terá condições de moldá-lo da 
forma que o cliente realmente precisa. A empresa que se fecha e tenta 
“adivinhar” o que o cliente quer, corre sério risco de investir tempo e 
dinheiro em algo que ninguém vai consumir. 

MVP: É a sigla de Minimum Viable Product e significa produto mínimo 
viável. 

Saiba mais em: https://www.significados.com.br/mvp/ 

 

07 - Resultado 

Lucro 

 

O PRINCIPAL OBJETIVO DA EMPRESA: 

RESULTADO POSITIVO, OU 
SEJA, LUCRO! 

Como vimos, as empresas tem diversos objetivos, mas o principal 
objetivo das empresas é ter LUCRO, pois o lucro possibilita manter e 
expandir o quadro de funcionários, pensar em expansões de linha de 
produtos e crescimento estrutural da empresa. Empresa que opera no 
prejuízo não cria condições para se desenvolver e acaba fechando por 
falta de capital para gira. 

 

Resultado 

E como se apura o lucro? Como sabemos se uma empresa está dando 
lucro ou prejuízo? A fórmula é a seguinte: 

 

RESULTADO = RECEITAS – DESPESAS 
 

Resultado é igual a soma das receitas subtraído a soma das despesas 
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Receitas E Despesas 

As receitas são tudo aquilo que a empresa recebe em sua operação e 
despesas são tudo o que a empresa gasta na operação. Veremos 
exemplos de despesas e receitas em uma lanchonete: 

RECEITAS DESPESAS 

Venda de refrigerantes Aluguel 

Venda de salgadinhos Telefone 

Venda de lanches Ingredientes para os lanches 

 

As despesas não são ruins, ela se torna uma vilã quando o seu total 
passa a ser maior do que o total das receitas do período. 

 

Exemplo De Lucro 

Abaixo temos o exemplo do desempenho de uma empresa que obteve 
lucro em sua operação: 

 
Veja que a soma das receitas (R$ 32.000,00) superou a soma das 
despesas (R$ 20.000,00) gerando um lucro no período de R$ 
12.000,00. Assim dizemos que a empresa fechou o período com 
LUCRO. Um termo muito utilizado quando a empresa obtém lucro é 
dizer que está no azul.  

 

 

 

 

 

Exemplo De Resultado Nulo 
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Abaixo temos o exemplo do desempenho de uma empresa que obteve 
um resultado NULO em sua operação: 

 
Veja que a soma das receitas (R$ 60.000,00) igualou a soma das 
despesas (R$ 60.000,00) gerando resultado NULO, não deu lucro nem 
prejuízo.  

A empresa pode até em alguns momentos circular próxima a resultado 
nulo, principalmente no início de sua operação, mas com o tempo, não 
é nada interessante esse resultado, pois vai estagnar a empresa e 
impedir seu desenvolvimento. 

 

Exemplo De Prejuízo 

Abaixo temos o exemplo do desempenho de uma empresa que obteve 
PREJUÍZO em sua operação:  

 
Veja que a soma das receitas (R$ 40.000,00) foi menor que a soma 
das despesas (R$ 42.500,00) gerando um prejuízo no período de R$ 
2.500,00. Assim, dizemos que a empresa fechou o período com 
PREJUÍZO. Um termo muito utilizado quando a empresa obtém prejuízo 
é dizer que está no vermelho. 

Empresas podem passar em alguns momentos por prejuízo, mas deve 
rapidamente sair dessa situação, pois isso acarreta necessidade de 
empréstimos em bancos, pagando juros altíssimos, fazendo reduzir 
ainda mais seu desempenho, podendo levar a empresa ao fechamento 
do futuro. 
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A Importância Da Gestão 

Mais uma situação que a gestão, o 
conhecimento do administrador é 
fundamental para o sucesso, pois se 
temos uma administração financeira 
sadia, com prudência de gastos, temos 
uma chance muito maior de consolidar a 
empresa no mercado e gerar novas 
oportunidades de negócios e também 
chances de crescimento aos seus 
funcionários e colaboradores.  

 
 
08 – Produtos E Serviços 

Produtos E Serviços 

Como vimos, existem vários objetivos dentro da empresa e no que diz 
respeito a sua operação, temos uma classificação de empresas ligadas 
a PRODUTOS, SERVIÇOS ou MISTA. 

 

Empresas Ligadas A Produtos 

 

LOJA DE FLORES: 
Empresas que vendem produtos naturais. 
Operação da empresa ligada a PRODUTO 

  

 

FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS: 
Empresas que fabricam equipamentos 
elétricos. 
Operação da empresa ligada a PRODUTO 

Veja que empresas ligadas a produtos podem fabricar ou comercializar, 
dependendo do seu objetivo. 
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Empresas Ligadas A Serviços 

 

CONSTRUTORA:  
Empresas que oferecem mão de obra para 
construção de casas, galpões, etc. 
Operação da empresa ligada a SERVIÇO 

Empresas que não entregam um bem material ao cliente e sim um 
serviço para atender a uma determinada necessidade. 

 

Empresas Mistas 

 

LOJA DE INFORMÁTICA: 
Venda de computadores e acessórios 
(produtos) mas também pode oferecer 
formatação de computadores (serviços) 
Operação da empresa MISTA 

São empresas que fabricam ou comercializam produtos e, também 
oferecem algum tipo de serviço ao cliente. 

 

Exemplos De Produtos 

   
CARRO VENTILADOR COMPUTADOR 
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Exemplos De Serviços 

   
TV POR 

ASSINATURA 
LAVA RÁPIDO TRANSPORTADORA 

 

A Importância Do Atendimento 

Seja de PRODUTOS ou de SERVIÇOS, as empresas devem olhar com 
carinho para o atendimento aos clientes. Vamos utilizar como exemplo 
um restaurante, como o atendimento do garçom é importante para 
fidelizar os clientes, de que adianta uma comida excelente se o 
atendimento for de péssima qualidade?  

Lojas de roupas, acessórios, livros, enfim, qualquer empresa deve 
olhar o atendimento como uma ferramenta de fidelização dos clientes, 
pois um ótimo atendimento faz com que o cliente saia satisfeito e 
indique sua empresa para outros clientes. 

 

09 – Clientes E Fornecedores 

Clientes 

São pessoas ou empresas que compram produtos ou serviços da nossa 
empresa. Os clientes são a razão de existir das empresas, pois a 
empresa nasce de uma ideia para atender a necessidades identificadas 
nos clientes.  

o Exemplo: As pessoas passam a não ter tempo de 
almoçar em casa e/ou não desejam mais cozinhar, isso 
faz crescer a quantidade de restaurantes. 

o Exemplo: Lavar o carro dá muito trabalho e consome 
tempo, assim nascem as empresas de lava-rápido. 
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Conquistar E Manter 

Tão importante quanto conquistar um cliente é saber mantê-lo. 
Empresas que focam somente em vender e não se interessam ou não 
se importam com toda a experiência do cliente tendem a perde-lo com 
muito mais facilidade. 

Para realmente fidelizar os clientes, temos que oferecer produtos de 
qualidade, ter cuidado com os processos, manter uma estrutura limpa 
e principalmente prestar um bom atendimento. Tudo isso fará com que 
a empresa conquiste os clientes e consiga mantê-los fiéis, além disso, 
clientes satisfeitos indicam a empresa para outros clientes, criando um 
ciclo de crescimento contínuo para a empresa. 

 

Resumindo, temos 2 objetivos em relação aos clientes: 

CONQUISTAR e MANTER 
 

Fornecedores 

São pessoas ou empresas que vendem produtos ou serviços para nossa 
empresa. 

O administrador deve entender que os FORNECEDORES são parte 
estratégica para o sucesso da empresa, bons fornecedores fazem a 
diferença na operação de qualquer negócio. Entre vários pontos, 
esperamos dos fornecedores as seguintes características principais: 

o PONTUALIDADE: Entregar produtos no prazo 
combinado. 

o QUALIDADE: Ter produtos de qualidade. 

Claro que o preço que pagamos pelos produtos é algo importante 
também, mas de que adianta um preço baixo se o produto não tem 
qualidade e o fornecedor não entrega no prazo? Isso acarretará uma 
série de problemas para empresa, pois a má qualidade do fornecedor 
irá influenciar diretamente a qualidade do nosso produto e atrasos de 
entrega irão atrapalhar nosso fluxo, fazendo com que falte produtos 
para os nossos clientes, etc. 
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Case: Restaurante Baggio 

O restaurante BAGGIO compra todas as verduras que utiliza na 
quitanda SABOR10 e e todos os sábados a família do ANTÔNIO gosta 
de jantar no restaurante, dessa forma: 

 

 

 
SABOR 10 

Fornecedora do restaurante  
FAMÍLIA DO ANTONIO 
Clientes do restaurante 

Como vimos, parcerias bem firmadas são vitais para o sucesso da 
empresa. Fornecedores pontuais e que entregam produtos de 
qualidade com um preço justo são essenciais e trazem uma 
tranquilidade para a operação da empresa e isso associado a bons 
processos, equipe envolvidas e atendimento voltado ao cliente faz com 
que a empresa prospere e cresça de forma sustentável em seu 
mercado de atuação. 

 

10 – Ramos De Atividade 

Atividades Da Empresa 

Vimos que as empresas podem trabalhar com produtos, serviços ou de 
forma mista (produtos e serviços). Na administração temos também 
uma definição de atividade exercida pela empresa, como segue: 

 

INDUSTRIA :: FABRICA PRODUTOS 
Exemplo: Fábrica de painel elétrico 
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COMÉRCIO :: VENDE PRODUTOS 
Exemplo: Loja de flores 

  

 

SERVIÇOS:: PRESTA SERVIÇOS 
Exemplo: Lava rápido 

 

Exemplos De Indústrias 

FÁBRICA DE SAPATOS 

  

FÁBRICA DE COMPUTADORES 

  

FÁBRICA DE AUTOMÓVEIS  
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Exemplos De Comércios 

RESTAURANTE 

  

LOJA DE ROUPAS 

  

BANCA DE REVISTAS 

 

Exemplos De Serviços 

CABELEIREIRO 

  

ESCOLAS DE INFORMÁTICA 

  

MANICURE 
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Objetivo Da Empresa 

Com o ramo de atividade definido e todos os recursos em mãos, o 
administrador precisará tomar muitas decisões na abertura da empresa 
e também a operação da mesma, uma delas é o objetivo da empresa 
dentro do ramo de atividade na qual a mesma irá executar e também 
do mercado que se deseja atuar para obter lucro em sua operação. 
Determinar o perfil de clientes, se é pessoa física ou jurídica, o tipo de 
atividade que se deseja executar, entre outras. 

Essas definições são extremamente 
importantes para planejar as ações e 
deve ser revistas constantemente 
através da pesquisas e percepção do 
mercado. 

 

 

 

Mercado De Atuação 

Exemplos de definição do público alvo de acordo com o mercado de 
atuação: 

 

CENTRO AUTOMOTIVO 
Mercado: Pessoas que possuem um automóvel 

  

 

LOJA DE ACESSÓRIOS FEMININOS 
Mercado: Mulheres adultas 

  

 

LOJA DE FRAUDAS  
Mercado: Todos os bebês que usam fraudas 
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Ciclo Contínuo 

 A atividade, mercado de atuação, público alvo são questões 
extremamente importantes e que devem ser analisados de forma 
contínua pelo administrador. Entendendo o mercado e seus 
comportamentos, o gestor saberá o que seu consumidor deseja 
fazendo com que a empresa continue respondendo a demanda: 

 

A MUDANÇA É CONSTANTE! 

 

11 - Decisões 

Decisões 

Decisão é uma constante na vida do administrador. A todo momento a 
empresa precisa que sejam tomadas decisões de diversos tipos. 

Exemplos de decisão: 

o Devo lançar um novo produto? 

o Vamos investir mais em propaganda no google? 

o Devo contratar mais pessoas? 

o Vamos refazer a fachada da empresa? 

o As decisões são importante, pois definem o caminho que 
a empresa vai tomar. 
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Tipos De Decisões 

ADMINISTRATIVA ::  Relativo a administração da empresa  

o Devo instalar um as condicionado na recepção? 

o Qual é o procedimento para efetuar uma compra? 

 

FINANCEIRA :: Envolvem o capital da empresa 

o Vamos comprar um computador, será pago a prazo ou à 
vista? 

o Qual será a multa se um cliente atrasar o pagamento? 

 

COMERCIAIS :: Voltadas para a área comercial da empresa 

o Quais serão os preços de venda? 

o Os produtos serão vendidos para todo o Brasil ou 
somente para alguns estados? 

 

O Processo Decisório 

Para levar suas empresas ao sucesso, vimos que o administrador está 
tem que decidir sobre algo a todo momento e para que a decisão seja 
a melhor possível, é importante que seja feita com calma e siga um 
processo decisório, na seguinte ordem:  

1) DEFINA A QUESTÃO  

2) OBTENHA OS FATOS 

3) FORMULE AS ALTERNATIVAS 

4) PONDERE E DECIDA 

 

Exemplo De Processo Decisório 

A demanda por sapatos femininos está aumentando na Fábrica de 
Sapatos ATZ e o gestor deve decidir se é o momento de expandir, 
comprando novas máquinas para aumentar a produção. 

1) DEFINA A QUESTÃO: 

o Aumento na demanda de sapatos femininos. 
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2) OBTENHA OS FATOS: 

o Pelo 5º. mês seguido a procura por sapatos femininos 
vem aumentando 10% ao mês e a tendência é que 
continue assim. 

o Existem máquinas com ótimo custo x benefício para a 
fabricação de sapatos femininos 

o Com essa expansão, a empresa abrirá novas 
possibilidades de negócios em diversos tipos de clientes 

o Temos o capital para investir, não precisaremos recorrer 
a financiamento 

 

3) FORMULE AS ALTERNATIVAS: 

o Investir para fazer a expansão de produtos 

o Não investir no momento e aguardar um aumento maior 
de demanda, correndo o risco de perder a oportunidade 

4) PONDERE E DECIDA 

o Acreditando que essa demanda continuará aumentando 
e por possuir o capital necessário, o administrador 
decide por aproveitar a oportunidade e investir para 
fazer a expansão. 

 

12 – Comércio E Mercado 

Mercado x Produção 

Não adianta produzir um produto ou serviço se não existir um mercado 
consumidor para o mesmo. Temos que avaliar a ideia e analisar o 
cenário em que o mesmo está inserido. 

Para oferecer um produto ou um serviço, precisamos primeiro validar 
bem a ideia, mostrar aos futuros consumidores a proposta e ajustar 
conforme as opiniões surgem. Sempre fazemos algo para resolver um 
“problema” ou uma “dor do cliente”. 
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Exemplos De Insucesso 

Ao lançar um produto ou serviço, temos que analisar o mercado e o 
cenário em que os mesmos serão inseridos, veremos exemplos abaixo 
de produtos que tendem a não ter sucesso: 

 

 

 
Vender SOPAS QUENTES no 

verão em uma cidade praiana... 
 Vender BLUSA e CACHECOL no 

mês de dezembro no Nodeste do 
Brasil... 

Exemplos De Sucesso 

Ao contrário agora, vamo mostrar produtos que podem ter sucesso, eu 
digo podem, pois mesmo que tudo esteja favorável e o mercado tenha 
sido analisado, o sucesso não é garantido, mas os exemplos abaixo 
estão alinhados com o cenário em que estão inseridos, como segue: 

 

 

 
Vender CAPAS DE CHUVA na 

entrada do estádio, quando está 
vindo um temporal... 

 Vender sorvetes na praia em um 
dia de calor! 

 

Veja que em ambos os casos, a “dor” do cliente foi atendida, no 
exemplo do estádio, a capa de chuva vem para proteger o cliente, no 
caso do sorvete, para refrescá-lo. 
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Olhar Para O Cliente 

Os exemplos dados anteriormente parecem óbvios, mas existem 
muitas empresas que pensam em tudo: localização, estrutura, equipe, 
etc, mas acabam esquecendo o principal:  

o O que minha empresa resolve na vida do meu 
cliente?  

o Qual dor do cliente estamos resolvendo?  

Entender isso é a base para o sucesso da empresa. 

 

13 - Divisão Do Comércio 

Bens x Serviços 

Dentro da divisão do comércio, temos a classificação de empresas que 
trabalham com bens e outras com serviços de acordo com seus 
objetivos e conforme essa classificação, será definida a estrutura 
necessária para o bom funcionamento da empresa. 

 

Exemplos De Bens E Serviços 

BENS SERVIÇOS 

Fábrica de automóveis Escola de informática 

Loja de roupas Mecânico de automóveis 

Padaria Escritório de contabilidade 

Lanchonete Eletricista 

Loja de Informática Loja de Informática 

 

Veja que a empresa “Loja de Informática” está presente em ambas as 
listas, isso ocorre pois ela pode vender peças e computadores, como 
também pode prestar serviços de manutenção. 
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Cadeia De Distribuição 

Quando falamos de bens, existe uma cadeia de distribuição que vai 
desde o fabricante até o consumidor, como segue: 

 

O comércio é dividido por etapas de comercialização, onde os produtos 
passam até chegar ao consumidor final. 

 

Exemplo De Divisão Do Comércio 

 

FABRICANTE: PAPELITO 
A empresa PAPELITO  com sede em 
Joinville/SC fabrica papel e vende para os 
seus distribuidores (atacadistas)... 

  

 

ATACADISTA: MEGA 
... uma delas é a MEGA, que está na cidade 
de São Paulo/SP e vende para lojas e 
papelarias de todo o Brasil... 

  

FABRICANTE

ATACADISTA

VAREJISTA

CONSUMIDOR
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VAREJISTA: FURAÇÃO PAPELARIA 
... entre as lojas está a FURACÃO PAPELARIA, 
situada em Sorocaba, que compra papéis da 
MEGA e vende aos clientes... 

  

 

CONSUMIDOR: FERNANDA PRADO 
... uma das clientes é a Fernanda Prado, que 
sempre compra papel na FURACÃO 
PAPELARIA para para utilizar em sua 
impressora. 

 

Com o avanço da tecnologia, em algumas situações, a internet pode 
fazer com que algumas etapas seja “atropeladas”, como por exemplo, 
fabricantes que vendem produtos em seu site diretamente para o 
consumidor final. 

O importante de cada empresa é entender como vai atuar dentro dessa 
cadeia e as exigências de estrutura serão compatíveis com cada etapa. 

 

14 - Mercado Financeiro 

Divisão Do Mercado Financeiro 

 

PRODUTOR 
Produz produtos e serviços focados no 
consumidor. 

  

 

CONSUMIDOR 
Consome os produtos e serviços fornecidos 
pelo produtor. 
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FINANCEIRO 
Financia a produção e o consumo dos 
produtos e serviços, atende as duas divisões.

 

Os agentes financeiros (bancos e financerias em geral) tem um papel 
importante, com a disponibilização de financiamentos, conseguem 
potencializar a produção e o consumo. 

 

Agente Financeiro Em Ação 

Veremos alguns exemplos do agente financeiro agindo na necessidade 
de um produtor e também do consumidor e mostrando como a 
participação do mercado financeiro ajuda a potencializar as relações 
comerciais. 

 

Felipe (PRODUTOR) precisa investir em 
um trator para agilizar a sua produção e 
sem capital para isso, recorre ao 
MERCADO FINANCEIRO para 
emprestar o dinheiro e pagar a prazo. 

 

Patrícia (CONSUMIDORA) quer 
comprar um carro novo, mas não tem 
capital para a compra à vista, então, 
recorre ao MERCADO FINANCEIRO
para fazer o pagamento em 48 parcelas.

 

A loja de roupas VICK parcela as 
compras em 3x sem juros aos seus 
clientes, mas deseja receber da 
OPERADORA DO CARTÃO o valor 
integral, a operadora cobra juros para 
fazer essa antecipação. 



Administração V5 41 

Antecipação Do Consumo  

Sempre que não conseguimos esperar e optamos por antecipar um 
desejo acabamos pagando juros por isso. Vamos usar como exemplo 
uma família que deseja comprar uma televisão nova e não tem todo o 
valor necessária para aquisição. Ao invés de poupar mensalmente para 
esperar o momento da compra, acaba comprando financiado e 
pagando mais pela TV, pois existem juros embutidos no financiamento. 

No Brasil, temos a cultura de utilizar muito financiamento, mas 
devemos ter cuidado, pois em nosso País os juros são altíssimos, um 
dos maiores do mundo.  

Da próxima vez que desejar algo, a dica é “segurar o ímpeto” e poupar 
para no momento certo fazer a compra. Exercitar essa nova forma de 
consumir trará mais controle das finanças e as compras feitas dessa 
forma estarão “livres” de juros. 

 

15 - Tipos De Empresas 

Empresa Comercial  

Tem como objetivo revender para outras empresas (atacadista) ou 
vender ao consumidor final (varejista). 

   
Agência de automóveis Loja de roupas Hipermercados 
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Empresa De Serviços   

Oferece mão de obra para consumidores e outras empresas. 

   
Aluguel de automóveis Costureira Escola de inglês 
 

 

 

Empresa Industrial  

Trabalha na fabricação de produtos que serão comercializados no 
mercado. 

   
Montadora de 
automóveis Fábrica de tecidos 

Fábrica de 
componentes elétricos 
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Profissional Autônomo 

É o profissional que trabalha por conta, de forma individual, mas dentro 
da lei, pois tem todas as documentações exigidas para exercer a 
atividade. 

   
Taxista Mecânico Fotógrafo 

 

Serviços Informais 

Não devemos confundir os profissionais autônomos (registrados 
legalmente) com os diversos serviços informais que são executados 
(sem registro legal). 

 

 16 - Pessoa Física E Jurídica 

Pessoa Física 

Todas as pessoas são consideradas pessoas FÍSICAS, desde o seu 
nascimento, mesmo que ainda não possuam documentos. 

O principal registro de pessoa física é o CPF (Cadastro de pessoas 
físicas) 

 

Pessoa Jurídica 

Conjunto de pessoas criado de acordo com a lei com uma finalidade. 
Deve ser registrado por um órgão competente. 

Exemplos são empresas, país, estados, municípios, fundações, 
associações, igrejas, partidos políticos, entre outros. 

O principal registro de pessoa física é o CNPJ (Cadastro nacional de 
pessoa jurídica) e também temos as inscrições estaduais e municipais. 
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Relação B2B E B2C 

Existem relações entre pessoas físicas e jurídicas e assim são 
definidias: 

 

 

 
B2B (BUSINESS to BUSINESS) 

A forma de falar é: “be to be”. Ou 
seja, são modelos de negócios em 

que empresas vendem para 
outras empresas. São negócios 
feitos entre pessoas jurídicas. 

 

B2C (BUSINESS TO CONSUMER) 
A forma de falar é: “be to ce”. Ou 

seja, são modelos de negócios 
em que empresas vendem ao 

consumidor. 

 

Exemplos De Relações B2B 

Seguem exemplos de negócios B2B, ou seja, feitos entre pessoas 
jurídicas: 

o Quando uma indústria de pneus vende pneus para um 
centro automotivo, que atende o consumidor. 

o Quando uma empresa de TI desenvolve e vende um 
sistema de gestão ao uma escola infantil, para que a 
mesma controle seus alunos. 

 

Exemplos De Relações B2C 

Seguem exemplos de negócios B2C, feitos entre pessoa jurídica e 
pessoa física: 

o Quando um centro automotivo vende um pneu para o 
cliente Francisco Beltrão. 

o Luis Alberto matricula sua filha no colégio infantil Vida 
Plena. 
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17 - Categorias De Empresas 

Tipos De Empresa 

Nos Brasil existem várias formas que uma empresa pode ser aberta, o 
formato escolhido depende da necessidade e da estratégia de cada 
negócio. Os tipos mais comuns de empresas são: 

o EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

o EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE SOCIEDADE LIMITADA 

o SOCIEDADE LIMITADA (LTDA) 

o SOCIEDADE ANÔNIMA (S/A) 

o SEM FINS LUCRATIVOS 

 

Empresário Individual 

Esse tipo de empresa é voltado para quem deseja abrir o seu negócio 
sem contar com sócios. 

Não faz a separação de bens pessoas e bens corporativos. 

 

Empresário Individual De Responsabilidade Limitada 

Esse tipo de empresa é voltado para quem deseja abrir o seu negócio 
sem contar com sócios. 

Faz a separação de bens pessoas e bens corporativos. 

Capital social deve ser +100x ao maior salário mínimo em vigor no 
País. 

 

Sociedade Limitada (Ltda) 

Contam com pelo menos 2 sócios, é necessário registrar o contrato 
social na Junta Comercial, ficando claro o percentual de cada 
proprietário (sócio). 

Clara separação entre as contas da empresa e as contas pessoais dos 
sócios. 
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Sociedade Anônima (S/A) 

Refere-se a companhias que mantêm seu capital social distribuído na 
forma de ações. Os sócios desse tipo de empresa recebem o nome de 
acionistas e seu grau de responsabilidade varia conforme a quantidade 
de ações que possuem 

25% dos lucros devem ser repartidos para os acionistas. 

 

Sem Fins Lucrativos 

Nessa categoria enquadram-se as companhias que não desejam ter 
lucro, apenas usar a receita gerada pela organização para manter as 
suas atividades. 

 

 

Classificação Pelo Faturamento Anual 

Existem a classificação das empresas de acordo com o seu faturamento 
anual, segue uma tabela dessa classificação pelo faturamento: 

CLASSIFICAÇÃO FATURAMENTO ANUAL 

Microempreendedor Individual (MEI) Até R$ 81.000 

Microempresa (ME) Até R$ 360.000 

Empresa de Pequeno Porte (EPP) Até R$ 4.800.000 

 

Simples Nacional 

As pequenas e médias empresas podem optar pelo SIMPLES 
NACIONAL, seguindo a tabela de tributação de acordo com o seu ramo 
de atividade. 

O SIMPLES NACIONAL é um regime de arrecadação, cobrança e 
fiscalização de tributos, ele foi criado pela Lei Geral para simplificar a 
vida do empreendedor de pequeno porte! Ele unifica vários impostos 
em um único boleto e reduz sua carga tributária.  
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18 - Níveis Hierárquicos 

Organograma 

O organograma representa a hierarquia funcional das áreas, 
departamentos e setores dentro da empresa.  

Mostra a organização dos setores e a relação de poder.  

Não existe um padrão para utilizar em todos os casos, a estruturação 
dependerá do porte e das necessidades de cada empresa, setores que 
são importantes em uma empresa pode não ser em outras. 

Organograma Vertical 

Existem vários modelos de organogramas para representar a 
hierarquia dentro da empresa, o modelo clássico é o organograma 
vertical. 

 
 

Conceito De Downsizing 

Temos que ter muito cuidado com o excesso de níveis dentro da 
empresa, pois muitos níveis geram burocracia e isso é fatal nos dias 
de hoje, onde as empresas precisam ser ágeis nos processos e 
decisões. 

Existe o conceito de downsizing, termo em inglês que significa 
“enxugamento” ou racionalização da burocracia. É uma técnica de 

CEO

GERENTE DE 
PRODUÇÃO

ÁREA DE 
PRODUÇÃO

GERENTE 
COMERCIAL

VENDAS

MARKETING

GERENTE 
FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR

CAIXA
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reestruturação organizacional que surgiu nos Estados Unidos na 
década de 70 e tem como objetivo eliminar processos desnecessários 
e enxugar os níveis hierárquicos para aproximar a alta direção da 
execução e tornar a empresa mais ágil e competitiva. 

 

Menos departamentos e níveis para 
maior agilidade de ação e decisão 

 A Importância Do Diálogo 

Seja qual for a quantidade de níveis hierárquicos dentro da empresa, 
temos que entender que as áreas estão interligadas e devem trabalhar 
em sintonia, com um diálogo aberto para todos busquem juntos os 
objetivos da empresa. 

 

19 - Direção Geral 

CEO 

O Chief Executive Officer, em português significa DIRETOR 
EXECUTIVO. 

Pessoa com maior autoridade dentro da empresa, é o responsável 
pelas estratégias e pela visão da empresa. 

 

Direção Geral  

CEO, juntamente com os DIRETORES, GERENTES E LÍDERES são 
as pessoas que definem as estratégias e traçam o plano de ação para 
atingir os objetivos, em resumo, decidem pelo futuro da empresa. 

 

Liderança  Participativa 

Essas decisões cada vez mais são feitas de forma participativa, isto é, 
envolvem líderes e também colaboradores para chegar a um consenso 
do que é importante. 

Salas fechadas que só transmitem as decisões aos colaboradores são 
coisas do passado. O envolvimento de todos gera comprometimento 
para atingir os objetivos. 
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Habilidade Relacional 

Os líderes agora devem ter habilidade de relacionamento apurada para 
lidar com as equipes e identificar junto com elas o melhor caminho a 
seguir. 

Acompanhar os processos e saber como as coisas funcionam dentro da 
empresa fazem com que o líder possa identificar pontos de melhoria, 
sempre conversando com a equipe de colaboradores para chegar a 
uma decisão. 

 

Direção x Execução 

A função da diretoria vai depender do porte da empresa, em uma 
grande organização, os diretores não executam e utilizam a estrutura 
hierárquica para transmitir e acompanhar os resultados, já nas 
pequenas empresas, principalmente no seu início, o proprietário 
acumula várias funções.  

Seja em um caso ou outro, a direção é como o COMANDANTE de um 
avião, parte dele as decisões importantes para definir o rumo da 
empresa. 

 

Lider Formal x Lider Informal 

Formal: Escolhido pela direção 

Informal: Escolhido pelo grupo 

Muitas vezes existem líderes informais que cativam e motivam bem 
mais o grupo do que os reais líderes escolhidos pela empresa. 

O Administrador deve ficar atento quando o líder informal começa a 
usar sua liderança para influenciar processos e decisões dentro da 
empresa, sem a anuência da direção. 

 

Competência E Conhecimento 

 

As promoções e definições de CEOs, diretores, 
gerentes e líderes em geral devem ser feitas 
premiando o preparo e o conhecimento e nunca por 
“camaradagem”. 
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No dia a dia, o melhor argumento tem que vencer, independente do 
nível hierárquico, temos que dar crédito ao “dono da ideia”  

Não é uma competição para quem tem as melhores ideias e sim todos 
devem estar preocupados com o melhor para a empresa. 

 

20 - Setor Comercial 

Papel Do Setor Comercial 

Deve buscar continuamente as melhores formas de divulgar e 
comercializar os produtos e serviços oferecidos pela empresa e 
também acompanhar a utilização e o sucesso dos clientes. 

É a partir dele que a empresa obtêm lucro e recursos financeiros para 
que possa crescer e sobreviver economicamente. 

 

Informação 

O setor comercial precisa estar bem informado e acompanhar as 
mudanças no mercado para não perder a competitividade frente aos 
concorrentes, ajudando a administração da empresa a identificar 
oportunidades e ameaças. 

 

Novas Oportunidades 

A proximidade com os clientes, permite que o setor comercial seja 
decisivo para a empresa na identificação de oportunidades e isso se dá 
através de pesquisas de mercado junto aos clientes. 

 

Pós-Venda 

VENDA  PÓS VENDA 
Além de ajudar na identificação de oportunidades de mercado e 
conduzir os cliente para o fechamento das vendas, o setor comercial é 
importante também depois que o cliente já comprou o produto ou 
serviço da empresa. Essa ação posterior é chamada de pós-venda. 
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Um pós-venda eficiente ajudará a empresa a criar fidelidade dos 
clientes, pois empresas que continuam a olhar para o cliente mesmo 
depois da compra acabam sendo vistas com outros olhos. 

 

Todos São Responsáveis 

Todos querem a satisfação dos clientes, mas isso não é tarefa somente 
da área comercial. Vimos que o comercial tem um peso importante 
nessa satisfação, mas não pode estar sozinho. 

Os demais setores da empresa devem comtribuir para essa satisfação 
dos clientes, só assim a experiência será completa e a empresa 
realmente atingirá seus objetivos de satisfação total dos clientes. 

 

Exemplo De Atendimento Ruim 

Vamos imaginar uma loja de roupas, onde um vendedor se esforça 
para atender o cliente com atenção, tirando todas as dúvidas com 
paciência, conduzindo ao fechamento. Após escolher tudo o que queria 
o cliente é direcionado para o pagamento e o caixa o trata com rispidez 
e o atendimento é feito sem qualquer conexão com o cliente. 

Nesse exemplo, o atendimento do caixa não está compatível com o do 
vendedor para que o cliente fique satisfeito, fazendo com  que a 
experiência e a satisfação do cliente seja comprometida. Por isso que 
a satisfação dos clientes deve ser responsabilidade de todos dentro da 
empresa. 

 

Entender Para Decidir 

Além de todas as atividades que foram descritas (pesquisas, venda e 
pós-venda), cabe ao setor de vendas levantar dados estatísticos para 
alimentar a administração GERAL com informações relevantes, como 
por exemplo: 

o Quanto foi vendido do produto X em um período 

o Qual foi o volume de compras até agora de um cliente 

o Qual o total de vendas o mês de Março. 

Todas as informações de vendas ajudam a direção da empresa a 
entender melhor as demandas e o direcionamento que deve ser feito 
para cada linha de produto comercializado. 
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Divisão Da Área Comercial 

Dependendo do tamanho da empresa, o setor comercial normalmente 
é dividido em algumas áreas para uma melhor organização na 
execução das tarefas, como segue: 

VENDAS 
Atividades de venda de 

produtos e serviços 

 

MARKETING 
Estudo do mercado e 

divulgação 

   

CS 
Envolvido diretamente com o 

sucesso do cliente 

 SAC 
Apoio e suporte nas dúvidas 

CS – Customer Success 

 

21 - Vendas 

Vendas 

O setor de vendas é a mola propulsora da empresa, pois com as 
vendas, podemos produzir, receber, pagar os funcionários, materiais 
primas, investir em expansão, entre outros. 

 

Canais De Venda 

Além de todo o gerenciamento interno, a área de vendas é responsável 
pelo gerenciamento dos canais de venda, que são basicamente os 
seguintes: 

● Vendedores INTERNOS 

● Vendedores EXTERNOS 

● Representantes 

● Internet  

 



Administração V5 53 

Segue o exemplo de uma estrutura de vendas: 

 

Metas E Comissões 

Normalmente as empresas definem metas para as equipes de vendas 
e as comissões serão calculadas conforme essas metas são atingidas.  
Isso estimula muito a equipe de vendas a atingir maiores resultados. 

É importante estipular METAS coerentes e fundamentadas, caso 
contrário pode desmotivar o colaborador. Lembrando que as comissões 
podem ser em dinheiro ou prêmios. 

 

G
er

en
te

 C
o
m

er
ci

al

Time e-commerce

5 vendedores internos

15 vendedores 
externos

Distribuidor SC 10 vendedores

Distribuidor MG 20 vendedores
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Segue um exemplo de estrutura de metas e as comissões que serão 
pagas: 

 
 

Lead 

Lê-se LID, resumidamente, ele é uma pessoa interessada por seu 
produto ou serviço e demonstra a intenção de adquiri-lo. 

 

Identificando Leads 

Existem várias formas da empresa identificar LEADs para trabalhar o 
processo de vendas, segue abaixo duas formas que são muito 
utilizadas: 

 Prospecção: A equipe de vendas entra em contato com seu 
público alvo para identificar o interesse em comprar seu 
produto/serviço.  

 Internet: Páginas na Web, patrocinadas ou não no google é 
uma das principais formas de expor a empresa para que seja 
encontrada pelo público alvo. Após isso, o cliente potencial pode 
entrar em contato ou deixar seus dados na página para que a 
empresa entre em contato com ele. 
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 22 - Processo De Vendas 

Processo De Venda 

LEAD  FECHAMENTO 
NECESSIDADES → PROPOSTA → NEGOCIAÇÃO → FECHAMENTO 

As equipe de venda desejam sempre que o Lead se torne um cliente e 
todo esforço é feito para que isso aconteça. 

O importante é entender que não pode existir pressa e ansiedade e 
que, para que se consiga o objetivo, as equipes devem cumprir 
algumas etapas essenciais, começando pelo levantamento das 
necessidades para chegar ao fechamento. 

 

1ª. Etapa: Necessidades 

Identificar necessidades do cliente para que a empresa ofereça 
soluções dentro da expectativa do mesmo. 

A primeira etapa é utilizada para entender o cliente e o que ele procura 
e isso deve ser feito através de perguntas. É importante ao vendedor 
uma dose de paciência para ouvir o cliente a fim de identificar suas 
reais necessidades. 

 

2ª. Etapa: Proposta 

Após ouvir o cliente, o vendedor parte para a segunda etapa do 
processo de vendas, que é a proposta. 

Na proposta, serão oferecidos produtos e serviços compatíveis com as 
necessidades apresentadas. 

Por isso é importante seguir uma sequência, pois é muito mais difícil 
propor algo assertivo ao cliente sem antes ouvir suas necessidades. 

 

3ª. Etapa: Negociação 

Com a proposta alinhada com as necessidades, partimos para a etapa 
de negociação. 
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Nessa etapa os dois lados (vendedor e cliente) apresentam suas 
condições para que o fechamento da venda aconteça. O cliente pode 
solicitar descontos, prazos de pagamento, entre outros e o vendedor 
fará o máximo para atendê-lo, dentro dos limites permitidos pela 
empresa. 

 

4ª. Etapa: Fechamento 

Ocorre o “momento mágico”, onde a necessidade do cliente encontra 
a proposta ideal e o negócio é fechado. 

 

Vender E Receber 

É importante o cuidado de checar os dados do comprador no SPC e 
SERASA quando for efetuar uma venda a prazo, pois não basta vender 
e bater metas e sim vender e receber. 

 

Nota Fiscal 

Como prevê a lei, todos os produtos e serviços vendidos devem seguir 
com a respectiva NOTA FISCAL, que hoje em muitos casos é emitida 
no formato eletrônico. 

 

23 - Marketing (Parte 1) 

Marketing 

Está ligado a área comercial e tem como objetivo estudar o mercado 
para planejar as estratégias de divulgação dos produtos/serviços.  

Seguem algumas atribuições do setor de Marketing: 

● Análise do mercado 

● Estratégias de divulgação 

● Elaboração de campanhas e promoções 

● Análise de satisfação dos clientes 
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Precisamos Ser Vistos 

Para que possamos identificar interessados em nossos produtos e 
serviços, são necessárias diversas ações e o marketing trabalha para 
que a empresa faça as ações corretas nessa busca e identificação de 
interessados. Não podemos deixar nossos produtos e serviços 
“escondidos”, o marketing deve expor ao mercado o que a empresa 
oferece para que cada vez mais pessoas conheçam e assim possam 
comprar. O tipo de mídia a ser utilizado e o dinheiro investido varia de 
acordo com o tamanho da empresa, tipo do negócio e retorno 
esperado, mas uma coisa é certa, temos que sempre investir em 
marketing.  

Veja essas duas frases: 

QUEM NÃO É VISTO, NÃO É LEMBRADO 
Ditado popular 

SE EU TIVESSE UM ÚNICO DÓLAR, 
INVESTIRIA EM PROPAGANDA 

Henry Ford 
 

Canais De Venda 

São diferentes dos canais de divulgação ou mídias, como vimos. Canais 
de venda são os meios pelos quais produtos e serviços se apresentam 
aos consumidores, ou seja, o local ou a plataforma que permite que o 
cliente tenha contato com o negócio ofertado. Veja alguns exemplos 
de canais de venda: 

● Ponto de venda (loja) 

● Telemarketing 

● Venda direta (consultoras NATURA, Herbalife) 

● E-commerce  

● Mercado livre, OLX, etc 

 

A INTERNET é o canal de venda em constante crescimento, onde o 
consumidor tem acesso rapidamente a diversas opções, podendo 
comparar preços e funcionalidades sem sair de casa.  
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Essa venda é normalmente feita com pagamento antecipado, boleto ou 
cartão de crédito. 

A expansão dos dispositivos (notebook, tablets e principalmente 
celulares) fez com que aumentasse muito as vendas pela INTERNET. 

 

24 - Marketing (Parte 2) 

Entender O Cliente E O Mercado 

A equipe de marketing ajuda a administração a entender a empresa e 
como atender melhor os clientes e para isso, faz pesquisa para 
segmentação e escolha do mercado alvo a fim de desenvolver produtos 
de acordo com as reais necessidade do cliente.  

 

Busca feedback dos clientes através do pós-venda  pra avaliar a 
satisfação dos clientes com os produtos e serviços da empresa. 

 

Análise Swot 

A equipe de marketing também ajuda a direção da empresa na 
avaliação da matriz SWOT, que analise o posicionamento da empresa, 
seja do ponto de vista interno ou externo. 

FORÇAS 
Vantagens no contexto interno 

 

FRAQUEZAS 
Desvantagens no contexto 

interno 
   

OPORTUNIDADES 
Aspectos favoráveis no 

contexto externo 

 

AMEAÇAS 
Aspectos desfavoráveis no 

contexto externo. 
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Monitoramento Constante 

Com toda essa análise de mercado, atuação na estratégia/divulgação, 
a análise de satisfação dos clientes e também o acompanhamento 
constante da matriz SWOT, a área de marketing ajuda a empresa a 
identificar motivos que possam estar levando os consumidores a não 
comprar certos produtos da empresa e optar pelos concorrentes. 

Identificando esses motivos, busca reverter esse quadro, seja pela 
melhoria no produto/serviço ou de uma melhor comunicação. 

 

Os 4 Pês Do Marketing 

São os pilares do marketing e para que a empresa tenha sucesso, esses 
4 P’s devem estar em harmonia. 

PRODUTO 
O que o cliente quer do 

produto 

 

PREÇO 
Qual o valor oferecido pelo 

seu produto 

   

PRAÇA 
Onde o cliente procura pelo 

seu produto 

 

PROMOÇÃO 
Onde você vai anunciar o seu 

produto 

Tipos De Empresas 

Ter um marketing atuante é essencial para o sucesso da empresa, para 
que sempre esteja preparada para disputar o mercado.  

Por isso, temos 3 tipos de empresas: 

● As que fazem acontecer 

● As que ficam observando o que acontece 

● As que ficam se perguntando o que aconteceu 
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25 - Suporte 

A Importância Do Suporte 

  Vender é importante para manter a empresa “viva” no mercado e 
com capacidade para expansão, mas o processo não pode terminar 
com o fechamento do contrato. 

Clientes serão fiéis à sua empresa e à sua marca se perceberem que 
continuam tendo valor, mesmo depois de ter comprado. 

O SUPORTE é importante em todas as situações, principalmente em 
empresas que vendem serviços e o suporte após a venda é 
fundamental para manter relação com os clientes. 

 

CS e SAC 

O suporte evoluiu bastante, pois as empresas entenderam a 
importância de se aproximar e apoiar o cliente em suas necessidades.  

Esse apoio se dá basicamente de duas formas: 

 

Sac 

Basicamente é um canal de apoio ao cliente para tirar dúvidas diversas 
de utilização e outras questões referentes ao produto adquirido. 

Canais de atendimento mais utilizados pelo SAC: 

● Fone 

● Email 
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● Chat comercia 

● WhatsApp 

● Sites de reclamação 

● Entre outros 

 

CS 

CS – Customer access ou sucesso do cliente 

Esse conceito é relativamente novo, mas já é muito utilizado no 
mercado, principalmente nas relações entre empresas B2B. 

Nele a equipe de CS trabalha no engajamento do cliente no seu produto 
ou solução e “mergulha de cabeça” para ajudar o cliente a engajar no 
uso efetivo da solução. 

Não basta o cliente comprar meu produto ou solução, minha solução 
tem que levar meu cliente ao sucesso, caso contrário não irá servir. 

 

Amor E Ódio 

A forma de atendimento do SAC ou 
CS pode fazer com que o 
consumidor ame ou odeia a 
empresa. Se for bem atendido 
olhará com bons olhos e estará 
disposto a fazer mais negócios com 
a empresa ou marca e ainda indicar 
para outras pessoa, mas se for mal 
atendido pode nunca mais comprar 
e falará isso para muita gente. 

 

Seja Professor 

É importante ter uma postura de “professor de seus clientes” para 
ajudá-los a utilizar os seus produtos e serviços de forma correta.  

Manuais de uso, canais no youtube, entre outros,  ajudam os clientes 
a entender melhor como utilizar seu produto e serviço. 
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O Peso De Um Bom Atendimento 

O consumidores e clientes cada vez mais prezam pelo atendimento e 
consideram como o fator mais importante em uma relação comercial. 

Empresas que focam e buscam excelência, seja através do SAC ou CS 
irão colher ótimos frutos a curto, médio e longo prazo, pois ter clientes 
satisfeitos é uma das melhores propagandas que sua empresa pode 
ter. 

Todo esforço empregado em atender bem o cliente em qualquer etapa 
sempre será recompensado. O atendimento é o que mais pesa na 
avaliação de um cliente sobre um produto ou serviço adquirido. 

 

26 - RH e Departamento Pessoal 

A Importância Do RH E DP 

Ter uma equipe ou um “time” de qualidade atualmente é essencial para 
o sucesso da empresa. 

Por isso, as áreas de Recursos Humanos (RH) e Departamento pessoal 
(DP) são de extrema importância e se forem eficientes darão a 
empresa a capacidade de identificar e gerencias bem a mão de obra 
para que os objetivos sejam atingidos. 
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Recursos Humanos 

O RH (Recursos Humanos, hoje chamado de GRH - Gestão de Recursos 
Humanos) é o responsável pela seleção, isto é, verificação se as 
pessoas estão aptas para um determinado cargo da empresa.  

Este setor é o que faz os testes pré-admissionais nos candidatos as 
vagas, cuidam da parte de relações humanas entre os funcionários, 
ministram palestras sobre motivação, fazem trabalhos voltados paras 
as relações sócio-afetivas dos funcionário e fazem trabalhos voltados 
para o lado psicológico e do bom relacionamento dos funcionários da 
empresa. Resumindo, trabalha o lado mais humano da relação do 
funcionário com a empresa e a equipe. 

Atribuições do RH: 

● Responsável pela seleção, faz os testes e entrevistas para os 
candidatos às vagas 

● Cuidam da parte de relações humanas entre os funcionários, 
ministram cursos e palestras sobre motivação. 

● Trabalham o lado psicológico dos funcionários e o bom 
relacionamento. 

 

Departamento Pessoal 

O DP (departamento pessoal) é responsável pela parte burocrática 
(relativo a legislação Trabalhista e Previdenciária) da contratação e 
gestão dos funcionários. 

É o setor que elabora a folha de pagamento, faz registro nas carteiras 
de trabalho dos funcionários, calcula as guias do INSS e FGTS para 
pagamento, cuida da parte demissional, etc. Resumindo, o 
Departamento pessoal cuida da parte burocrática da relação entre a 
empresa e os funcionários. 

Atribuições do Departamento Pessoal: 

● Faz toda parte burocrática relativo a legislação trabalhista e 
previdenciária. 

● Elabora a folha de pagamento dos funcionários, com os cálculos 
de INSS, FGTS, descontos, entre outros. 

● Cuida do processo admissional e também demissional dos 
funcionários. 
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RH E DP Na Pequena Empresa 

As empresas menores tem o costume de terceirizar estes dois 
departamentos. Normalmente o DP é feito por um escritório de 
Contabilidade, já o de RH é feito por Agências de Empregos.  

Isso ocorre, pois não justifica manter uma estrutura para atender um 
número pequeno de funcionários. 

 

RH - Processo De Seleção 

Segue o exemplo das etapas de um processo de seleção: 

1) Correta descrição do cargo em aberto 

2) Divulgação da vaga 

3) Triagem dos candidatos promissores 

4) Testes e dinâmicas para seleção 

5) Entrevista 

6) Seleção e contratação 

 

DP – Conclusão Do Processo 

Após concluída a seleção, o RH encaminha o candidato ao 
departamento pessoal para que possa ser feito toda a parte burocrática 
da contratação. 

 

27 - Financeiro 

Importância Da Área Financeira 

A área financeira é responsável por todo o 
controle financeiro da empresa, isto é, 
recebimentos, pagamentos, análise de 
crédito, fluxo de caixa e investimentos. 

Muitas vezes a empresa tem um ótimo 
posicionamento de mercado, é eficiente no 
que faz, mas sem uma área financeira 
organizada, todo o sucesso pode ser 
comprometido. 



Administração V5 65 

Não Importa O Tamanho 

Em qualquer tamanho de empresa, é possível consolidar um 
departamento financeiro e o indicado é que isso seja realizado o mais 
rápido possível, assim que a empresa iniciar suas operações, para 
evitar a desorganização de dados. 

Claro que no início de uma pequena empresa, o próprio dono ou a 
administração faz esse papel e deve fazê-lo de forma organizada, 
separando um tempo específico para execução e assim que for 
possível, deve criar uma equipe destinada a isso. 

 

Desorganização Gera Problemas 

A desorganização gera pagamento de multas por esquecimento de 
pagar boletos, retiradas não identificadas, falta de informações para a 
administração utilizar na tomada de decisão, entre outros. 

 

Divisões Da Área Financeira  

Tesouraria: Responsável pelo fluxo de caixa, controla a entrada e 
saída de valores. 

Contas a pagar e receber: Gerencia as contas a pagar e receber para 
não perder prazos e fazer as cobranças necessárias. 

Planejamento financeiro: Elabora orçamento e identifica os 
momentos certos para novos investimentos e também redução de 
custos. 

 

Atenção Ao Fluxo De Caixa 

Todas as empresas devem ter muito cuidado e monitorar de forma 
constante seu fluxo de caixa, principalmente empresas que trabalham 
com compra e venda de produtos, estoques, etc. 
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Exemplo de fluxo de caixa: 

 
 

A tecnologia é uma importante aliada na gestão do caixa da empresa 
e também de todo o seu controle financeiro, pois os sistemas agilizam 
as operações e fazem com que a equipe ganhe tempo e possam 
encontrar as informações com mais facilidade. 

 

Atenção Ao Fluxo De Caixa 

O monitoramento constante da previsão do caixa é importante para 
manter a saúde financeira. Antes do período, a empresa projeta o saldo 
de acordo com as entradas e saídas previstas e após concluído o 
período, checa se o realizado aconteceu conforme o previsto. 
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28 - Operacional 

Setor Operacional 

O departamento operacional, que em alguns casos pode ser chamado 
de setor de produção ou de setor técnico, é o responsável por 
administrar todo o processo de transformação das matérias-primas no 
produto final. 

Ele controla a entrada e o consumo de matérias-primas e insumos, dá 
suporte logístico, faz a gestão do uso e da manutenção das máquinas 
e equipamentos e acompanha os níveis de produtividade da empresa. 

Sua função é garantir que a operação transcorra sem imprevistos, 
tendo como meta garantir que a empresa obtenha a maior produção 
possível aplicando o mínimo de recursos. 

 

Tipos De Produção 

 

PRODUÇÃO EM MASSA 
Fabricação em grande escala de produtos 
padronizados. (caneta, refrigerante, 
automóveis) 

 

PRODUÇÃO SOB DEMANDA 
Fabricação  conforme especificação do cliente 
(Móveis modulados, confecção de roupas sob 
medida, sistemas sob demanda) 

 

Matéria-Prima Sendo Transformada 

No setor operacional de uma empresa de fiação, a matéria-prima 
(algodão) é transformada em produtos acabados (fios) utilizando o 
processo de produção. 
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Impacto Da Tecnologia  

Com a tecnologia, empresas que 
trabalham na fabricação de produtos 
vêm gradativamente reduzindo seu 
quadro de colaboradores agregados 
ao setor produtivo. As máquinas são 
responsáveis pela “produção pesada”. 
Essa realidade exige dos operadores 
cada vez menos esforço físico e mais 
conhecimento para operá-las. 

 

Alta Exigência De Conhecimento 

Alguns tipos de negócios, tem como essência, a necessidade de um 
alto conhecimento por parte dos seus colaboradores, nas empresas de 
TI, por exemplo, são as pessoas que desenvolvem os códigos e isso  
envolve analistas e programadores.  

Nessas empresas a exigência de conhecimento dos profissionais é alta, 
pois além de sua formação, o profissional deve manter-se atualizado 
em relação à novas tecnologias. 

 

Empresa De Serviços Técnicos 

Não importa se é uma empresa de manufatura ou de serviços, de 
alguma forma, o setor operacional está presente, como por exemplo 
em uma empresa de serviços elétricos, os técnicos fazem parte do 
setor operacional da empresa. 

 

Prazos De Entrega 

Independente de empresas de serviços ou de produtos, as equipes 
operacionais devem estar sempre muita atentas ao prazo estabelecido 
pelo setor comercial, para que os clientes não recebam os produtos e 
serviços com atraso. Isso é mais um exemplo da importância da 
interligação de todas as áreas para o sucesso da empresa. Empresas 
que não cumprem prazos se “queimam” junto aos seus clientes.  
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Fator Humano 

Independente da tecnologia da está presente dentro do processo 
produtivo e também do nível de conhecimento que seja necessário para 
realizar determinado trabalho, as pessoas continuam sendo 
extremamente importantes no processo e as empresas devem estar 
atentas a proporcionar aos colaboradores as condições de trabalho e 
os recursos necessários para que possam atingir seus objetivos.  

 

 

29 - Compras 

Objetivo Do Departamento 

O objetivo do departamento de compras é suprir as necessidades da 
produção e consumo, em tempo hábil, dentro das melhores condições 
de preço e qualidade. 

 

Tipos De Compras 

Consumo direto: Atendem a uma necessidade específica. 

Estoque: Para manter os estoques dos insumos para produção e 
também de produtos com utilização contínua. 

 

Pequena Empresa 

Em pequenas empresas não existe o setor separado, acaba sendo feito 
pelo proprietário ou pela administração.  
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As Variáveis 

Uma boa compra não deve se apoiar somente ao preço, o comprador 
também deve comparar as propostas dos fornecedores no que diz 
respeito a: 

● CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 

● PRAZO DE ENTREGA 

● QUALIDADE 

 

Exemplo Compra 

Uma determinada empresa precisa fazer uma compra 
de pendrives, porém, como uma urgência alta, não 
podendo esperar um longo prazo para a entrega. 

Então o setor responsável faz três cotações... 

 

Veja que mesmo o fornecedor Matito Informática tendo um preço 
menor, acabou não sendo escolhido, pois  40 dias é muito tempo para 
entrega, visto que a compra é URGENTE! A diferença para pagar à vista 
é muito pequena (menor que os juros pagos em aplicação) então 
compensa pagar 1,00 real e mais na Papelaria Delco para ter a entrega 
imediata. 

Analisando o outro fornecedor, a MIR Informática, eles também tem 
entrega imediata, um preço R$ 0,02 mais barato que a Papelaria 
DELCO, mas o pagamento é a vista. Portanto compensa pagou esses 
R$ 0,02 a mais e ter um prazo de 30 dias para pagar. 
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Cotar Para Comprar  

Normalmente são feitas 3 cotações em locais diferentes para 
comparar as condições e negociar a compra. 

A negociação de valores é normal nesse setor, a equipe tenta 
descontos e/ou prazo maior de pagamento. 

Todo esse esforça ajudará a empresa a ter um resultado melhor no 
final do período. O departamento de compras eficaz é extremamente 
importante para a empresa, pois temos duas formas de aumentar o 
LUCRO:  Aumentando a RECEITA ou Diminuindo a DESPESA 

 

LUCRO = VENDAS - CUSTOS 
 

Por isso, o departamento de compras quando consegue negociar e 
reduzir os gastos com compras, acaba influenciando diretamente no 
resultado da empresa. 

 

Processo De Compra 

Segue abaixo um exemplo do processo completo de compra dentro de 
uma empresa: 

1) REQUISIÇÃO 

2) COTAÇÕES DE PREÇOS (3) 

3) PEDIDO DE COMPRA 

4) ENTREGA E NOTA FISCAL 

5) PAGAMENTO 

 

30 - Suprimentos 

Composição Da Área De Suprimentos  

Almoxarifado: Armazena e controla a movimentação dos materiais 
do estoque – matérias primas e materiais de consumo. 

Expedição: Armazena e controla a movimentação dos produtos 
acabados da empresa. 
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Entrada De Mercadorias  

É de responsabilidade do almoxarifado da empresa receber e dar 
entrada nas mercadorias,  

Existem 2 tipos distintos de mercadorias, aquelas que foram 
compradas especificamente para um setor, chamadas de COMPRA 
DIRETA e aquelas mercadorias que são utilizadas por diversos setores, 
chamadas de COMPRA PARA ESTOQUE. 

 

Ponto De Pedido 

É de responsabilidade do almoxarifado definir os pontos de pedido de 
cada material e também identificar quando os itens atingem o seu 
PONTO DE PEDIDO para que solicite ao setor de compras uma nova 
compra para repor o ESTOQUE. 

 
 

Essa gestão eficiente do ponto de pedido para manter o estoque a 
níveis satisfatórios evita o risco de parada da produção por falta de 
matéria prima e também gera rapidez para suprir a empresa de 
materiais que são de consumo contínuo (lápis, canetas, etc). 

 

Expedição  

Os produtos acabados, que foram fabricados pela empresa, ficam 
armazenados na expedição, aguardando a nota fiscal para embalagem 
e envio aos clientes. 
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O setor de expedição faz toda a preparação do pedido, embalagem, 
identifica o destino nas etiquetas e encaminha para o cliente, 
acompanhado da respectiva Nota Fiscal. 

 

 

Fluxo De Suprimentos 

Os suprimentos circulam dentro da empresa, desde o estoque, 
passando pela produção e chegando a expedição como produto 
acabado.  

Segue um exemplo desse fluxo em uma fábrica de chocolate: 
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31 - Controle De Estoque 

Controle De Estoque - Prática 

Veremos na prática alguns lançamentos de estoque do produto: Azul 
brilhante em uma empresa gráfica. 

FICHA DE ESTOQUE – AZUL BRILHANTE 

 
 

 

LANÇAMENTO 1 – Compra de 50 latas 

No dia 25/11/2018 foi comprado do fornecedor Tintas ABC a 
quantidade de 50 latas: 
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LANÇAMENTO 2 – Saída de 10 latas 

No dia 06/12/18 o setor de impressão solicitou a quantidade de 10 
latas, ficando agora o estoque com 40 latas: 

 
 

 

 

 

LANÇAMENTO 3 – Saída de 25 latas 

No dia 06/12/18 o setor de acabamento solicitou a quantidade de 25 
latas, ficando agora o estoque com 15 latas:  
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LANÇAMENTO 4 – Saída de 10 latas 

No dia 07/12/2018 o setor de panfletos solicitou a quantidade de 8 
latas, ficando agora o estoque com 7 latas:  

 

 

PONTO DE PEDIDO ATINGIDO 

Com essa saída do dia 07/12/18 o ponto de pedido foi atingido, pois o 
estoque agora está com 7 latas e o ponto de pedido é de 10 latas. 
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REPOSIÇÃO DO ESTOQUE  

O almoxarifado dispara um pedido ao setor de COMPRAS para que 
ocorra a reposição do estoque 

 
 

 
Pedido de Tinta azul 

brilhante, 50 latas de 360 ml 
  

 

 

No dia 15/12/2018 o fornecedor entrega o pedido e o estoque volta a 
ficar acima do ponto de pedido 

 
 

Inventário De Estoque 

Periodicamente o estoque passa por inventário, o inventário é 
comparação do saldo físico com o saldo que está nas fichas de estoque 
dos produtos e faz os ajustes necessários. 

Normalmente, a frequência do inventário é anual. 
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32 - Custo Do Estoque 

Custo 

As empresas devem analisar bem e encontrar seu nível ideal de 
estoque, não se deve simplesmente comprar mercadorias e armazenar 
sem critério, pois a quantidade em estoque será diretamente 
proporcional ao custo para mantê-lo. 

 

Custo De Oportunidade De Capital 

Se a empresa investe de forma exagerada na compra de estoque, pode 
acabar ficando sem capital líquido para utilizar em outras situações, 
pois o dinheiro investido no estoque deve aguardar seu giro para se 
tornar capital novamente. 

 

Custo De Seguros 

Muitas vezes é necessário ter seguro das mercadorias em estoque e se 
a empresa mantiver grandes quantidades em estoque, o seguro para 
esse estoque será mais caro. 

 

Custo De Armazenagem 

Estoque maiores tem a necessidade de um espaço físico maior, de mais 
pessoas e equipementos para movimentar esse estoque. 

Quanto maior for o estoque mais espaço a empresa terá que ter para 
armazená-lo. 

 

Custo Com Perdas 

Deterioração, obsolescência, dano e furto são situações também que 
irão acarretar perdas para a empresa quando se trata de grandes 
estoques. Nesse caso também, quanto maior for o estoque maior é o 
risco de perdas.   
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33 - Materiais E Produtos 

Tipos De Materiais  

Produtivos: São as matérias primas e insumos ligados diretamente 
ao processo produtivo. 

● Exemplo: Cacau para a fábrica de chocolate 

 

Manutenção: Materiais aplicados na manutenção de máquinas e 
equipamentos em geral. 

● Exemplo: Rolamentos, graxas, lubrificantes 

 

Consumo: Materiais de consumo geral, utilizados em diversos setores 
da empresa. 

● Exemplo: Produtos de limpeza, canetas, blocos 

 

Insumo x Matéria Prima 

Matérias-primas são os materiais que formam um produto, já os 
insumos, também são utilizados no processo de produção, mas não 
formam o produto. 
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Em Fabricação x Acabados 

Produtos em fabricação: São os produtos que estão sendo 
processados ao longo do processo produtivo. Não estão mais no 
almoxarifado porque não são mais matérias primas e também ainda 
não estão na expedição, porque não são produtos acabados. 

 

Produtos acabados: Produtos que já estão prontos. 

 

Fluxo De Produção 

Segue um exemplo resumido do fluxo de produção em uma fábrica de 
chocolate, que inicia com o cacau como matéria prima e finaliza com o 
chocolate como produto acabado. 

 
 

34 - Manutenção e controle de qualidade 

Importância Da Manutenção 

A exemplo do setor de suprimentos, 
que através do seu estoque 
(almoxarifado) busca garantia a não 
parada da produção, o setor de 
manutenção também está bastante 
ligado à produção, pois a execução das 
manutenções são essenciais para o 
bom funcionamento das máquinas. 
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Atenção constante: Os funcionários do setor de manutenção devem 
estar sempre atentos as ocorrências na produção para atender 
prontamente suas necessidades. 

Tipos De Manuntenção 

Preventivas: A máquina é parada para que uma troca de peça, devido 
ao desgaste natural, limpeza ou lubrificação. Esse períodos são 
informados pelo fabricante da máquina. 

Corretiva: Manutenção feita depois que a máquina quebrou. 

Manutenção preventiva evita o problema, manutenção corretiva 
corrige o problema depois que aconteceu. 

Exemplo com os nossos dentes:  

● Ação preventiva: Escovar os dentes 

● Ação corretiva: Tratar uma cárie 

 

Impacto No Resultado 

Um setor de manutenção bem treinado e com conhecimento atualizado 
ajuda no desempenho financeiro da empresa, pois imagine quanto 
custa uma máquina parada o dia todo, sem produzir. 

 

Controle De Qualidade 

Mesmo com o avanço da tecnologia, o processo de 
produção não está livre de erros, por isso é 
importante fazer o controle de qualidade dos 
produtos. 

Controlar a qualidade dos produtos que saem da 
empresa evita ou reduz muito a chance de um 
cliente receber um produto com defeito. 

Inspeções: As inspeções gerais nos produtos nas 
linhas de produção também fazem parte do controle 
de qualidade. 
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Testes De Qualidade 

Testes individuais: São feitos em todos os produtos que saem da 
linha de produção 

Testes em lote: Em muitas situações não é possível fazer o controle 
em toda a produção, pois isso o teste é feito em lotes de produtos.  

É escolhido um lote de produção e analisado a qualidade de uma 
pequena quantidade de produtos, pois se os mesmos forem aprovados, 
a tendência é que o restante do lote também esteja assim. 

 

35 - Funções De Apoio 

Funções De Apoio 

São funções que servem de apoio ao funcionamento dos setores da 
empresa. Não estão ligadas ao operacional, mas são importantes 
também, pois complementam com sua ações para que tudo possa 
funcionar. 

 

Exemplos De Funções De Apoio 

Seguem alguns exemplos de funções de apoio dentro das empresas: 

PORTARIA  RECEPÇÃO 
Recebe e autoriza a entrada 

de veículos no interior da 
empresa 

 
Faz o primeiro atendimento 
às pessoas que chegam na 

empresa. 
   

SEGURANÇA  LIMPERA 
Faz a proteção, fiscalizando 
a circulação de pessoas e 

veículos. 
 

Executa todos os serviços 
de limpeza na empresa. 

   

SERVIÇOS INTERNOS  SERVIÇOS EXTERNOS 
Entrega de documentos e 

materiais nos setores (Office 
Boys) 

 
Fazem o serviço externo de 
bancos, cartório, correios, 

entre outros. 
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Porte Da Empresa 

Claro que nas pequenas empresas não temos uma quantidade elevada 
de funções de apoio, mas a medida que cresce, a empresa começa a 
necessitar dessas funções. 

 

36 - Terceiros 

Sobre Os Terceiros 

Como vimos, a empresa é composta pelos setores (estrutura física), 
pelas pessoas (colaboradores) e pela relação com outras pessoas e 
empresas (clientes, fornecedores, entre outros). 

Mas em algumas situações, não compensa para a empresa gerir um 
certo tipo de mão de obra, pois acaba saindo muito caro. 

Para isso, a empresa recorre a empresas terceirizadas e/ou 
consultores. 

 

Tipos De Terceirização 

 

 

Segurança 

Portaria 

Contabilidade 

Jurídico 

Consultoria 
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37 - Burocracia 

Burocracia 

A burocracia define documentos necessários para registrar uma 
operação, pois as coisas não podem ser feitas “de boca”. 

Mesmo que esses documentos sejam trocados de forma eletrônica, 
mais comum hoje em dia, eles devem existir para DOCUMENTAÇÃO 
das operações. 

Documentos 

Na operação da empresa, existem vários documentos importantes que 
precisam ser utilizados para registrar e arquivar informações e isso 
depende do tamanho e área de cada empresa. 

Exemplos: 

FICHA DE CADASTRO 
DE CLIENTES E 
FORNECEDORES 

 
DOCUMENTAÇÃO 
FINANCEIRA E 

CONTÁBIL 

   

CONTRATOS DE 
SERVIÇOS PRESTADOS  ORÇAMENTOS 

   

PEDIDOS DE COMPRAS  
PAGAMENTOS E 

RECIBOS 

 

Documentos Legais 

Existem alguns documentos, que independente do nível de burocracia 
adotada pela empresa, eles devem ser utilizados, pois é exigência da 
lei vigente, seguem dois exemplos:  

● Notas fiscais, que documentam as operações mercantis 

● DARFs que são utilizados para recolhimento dos impostos 
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Exemplos De Documentos 

São acordos fechados e solicitações feitas pela empresa. Eles devem 
ser documentados para que tenham efeito jurídico. 

CONTRATOS  OFÍCIOS 
   

DISTRATOS  PETIÇÕES 
   

REQUERIMENTOS   
 

Cuidado Com O Excesso 

Se o procedimento for muito burocrático corremos o risco de perder 
tempo excessivo nele, engessando a empresa e tornando-a lenta e 
para os dias de hoje isso é fatal. Temos que equilibrar, utilizando a 
burocracia sem excesso. 

 

38 - Kaizen: Melhoria contínua 

O Que É Kaizen 

 
Em português, Kaizen significa melhoria para melhor 

 

O Kaizen sugere uma melhoria contínua e esse conceito deve envolver 
todos dentro da empresa. Melhorar um processo, por exemplo, pode 
trazer redução de custos ou uma vantagem competitiva para a 
empresa e a filosofia do Kaizen prega um esforço constante de 
melhoria. 
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Onde Surgiu? 

O surgimento desse conceito veio da necessidade, após a Segunda 
Guerra Mundial, o Japão se encontrava devastado, sem muitos 
recursos, e precisava encontrar uma forma de competir com grandes 
marcas, como por exemplo, a Ford.  

Foi aí que nasceu a metodologia Kaizen de melhoria contínua. Produzir 
mais utilizando menos só seria possível através de processos de 
melhoria, portanto, as empresas japonesas começaram a trabalhar 
sempre pensando na qualidade do processo. 

 

Ciclo PDCA 

De maneira geral, o kaizen segue um formato padronizado, 
obedecendo ao ciclo PDCA para a resolução dos problemas. 
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PLAN: Escolher o tema, compreender e planejar as ações. 

DO: Executar as ações. 

CHECK: Checar os efeitos das ações realizadas. 

ACTION: Rever os processos e agir nas próximas etapas. 

 

Aplicação Do Kaizen 

Aplicar o Kaizen vai de encontro com que o mercado exige atualmente 
das empresas, adaptação e mudança constante para atingir os 
objetivos. 

 

HOJE MELHOR QUE ONTEM E AMANHÃ 
MELHOR QUE HOJE 

39 - Core Business e Core Competence 

Core Business  

O Core Business é o núcleo de um negócio. É o que uma empresa faz, 
o ponto forte dela.  

O “core” de um banco é emprestar dinheiro e o de uma lanchonete é 
vender sanduíche. E esse “core” deve sempre ser trabalhado 
estrategicamente de uma forma que a empresa consiga crescer sem 
se afastar do que deu origem a ela. 

Exemplos de CORE BUSINESS: 

 
 LANCHONETE  VENDER LANCHES 

   

 
 BANCO  EMPRESTAR DINHEIRO 

   

 
 EMPRESA DE TI  PRODUZIR SOFTWARES 

   

 
  LOJA DE MANUTENÇÃO  CONSERTAR COMPUTADORES 
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Diversificação Com Alinhamento  

O crescimento de uma empresa deve estar alinhado ao seu CORE 
BUSINESS, é normal que a empresa diversifique suas soluções e 
produtos que desejam oferecer ao mercado, mas sempre diversificar 
em torno do seu CORE BUSINESS.  

As empresas devem identificar oportunidades de crescimento que 
possuem ligações com o core business. Em outras palavras, ideias ou 
oportunidades onde seja possível aproveitar capacidades e habilidades 
já existentes. 

 

Core Competence 

Core Competence é aquilo que a empresa faz de melhor. Pode ser 
traduzido como como competência central  e representa a função de 
maior excelência na organização, que mais agrega ao consumidor e 
marca o diferencial frente à concorrência. 

Exemplos De Core Business E Core Competence 

O negócio principal de uma lanchonete é a venda de sanduíches, 
porém, o seu diferencial pode ser o seu molho especial e seu 
hambúrguer com tempeiro caseiro... 

 
LANCHONETE 

CORE BUSINESS  CORE COMPETENCE 
Vender sanduíche  Molho especial 

  Hambúrguer com tempeiro caseiro 
 

Uma loja de manutenção trabalha com consertos em computadores, 
porém, com uma rapidez incrível e um alto nível de confiabilidade... 

 
LOJA DE MANUTENÇÃO 

CORE BUSINESS  CORE COMPETENCE 
Consertar computadores  Rapidez 

  Confiabilidade 
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Um banco empresta dinheiro, porém, com atendimento de alto nível e 
ótimas condições de pagamento... 

 
BANCO 

CORE BUSINESS  CORE COMPETENCE 
Emprestar dinheiro  Atendimento de alto nível 
  Ótimas condições de pagamento 

 

40 - Empresa Nos Dias Atuais 

Impacto Ambiental 

Todos nós temos a responsabilidade pela preservação: governos, 
população e claro, as empresas. A preocupação com o impacto 
ambiental de sua operação é uma constante nas empresas. Escolher 
processos que reduzam a poluição ao meio ambiente é uma das ações 
que devem ser tomadas. 

Devemos colocar as questões ambientais em foco, pois afeta todo 
mundo em um negócio, desde os CEOs até os trabalhadores que estão 
no chão de fábrica. 

 

As empresas procuram constantemente formas de eliminar resíduos, 
reduzir o uso de energia e utilizar fontes de matérias-primas de forma 
sustentável. 
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Responsabilidade Social  

Além da preocupação com o impacto ambiental, a empresa cada vez 
mais se preocupa e tem ações sociais para trazer benefícios a toda a 
comunidade e indiretamente ao País.  

Ações voltadas às áreas de saúde, assistência social, cultura, fomento 
à educação e à moradia, dentre outros, são exemplos de 
responsabilidade social.  

Estas ações podem ser voltadas tanto para o público interno, quanto 
para o externo, bem como para a comunidade na qual a empresa está 
inserida. 

 

Impacto Da Internet 

Com a tecnologia, praticamente todos os negócios 
estão sendo reinventados e/ou adaptados a uma 
nova situação. Esse é um desafio constante das 
empresas, estarem atentas às mudanças de 
cenário para se adaptarem sempre às novas 
realidades. 

 

País Empreendedor  

É de suma importância políticas públicas 
que incentivem a abertura e que deem 
suporte a continuidade das empresa, pois 
com elas, criamos oportunidades e 
geramos riqueza para o nosso País. 

 

 

 

Assim, é importante criarmos um País de empreendedores, seja à 
frente das empresas, ou mesmo inseridos dentro de uma organização. 
O espírito empreendedor independe de estar ou não à frente de uma 
empresa. É importante ter a consciência que todos somos responsáveis 
para o sucesso das empresa e também do nosso País. 
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Reinvenção Constante 

 

É necessária a reinvenção constante da empresa e dos colaboradores, 
pois devem se adaptar constantemente às mudanças que são 
colocadas e isso faz com que a empresa continue forte. 

Os cenários se alteram e os desafios mudam a cada momento e cada 
vez mais rápido, seja pela internet ou no mercado físico, as empresas 
sempre são desafiadas a se reinventarem e assim também deve ser o 
comportamento de cada profissional, não se acomodar jamais. 

Dessa forma, profissionais e empresas sempre terão espaço e 
contribuirão diretamente para o crescimento do nosso País. 
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Exercícios Teóricos 
Esses exercícios visam aprimorar seu conhecimento na matéria 
abordada, faça com calma e, se precisar, consulte o vídeo da lição ou 
o conteúdo na apostila. 

 

Exercícios referentes às lições de 01 a 05 

1) Cite duas dificuldades enfrentadas pelos empreendedores em 
relação ao cenário do nosso País: 

 

 

 

 

2) O sucesso requer? (preencha as lacunas) 

   

   

   

 

3) O que é objetivo? 

 

 

 

4) O que é plano de ação? 
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5) O que é “tendência de mercado”? 

 

 

 

6) Por que o administrador deve ouvir as pessoas? 

 

 

 

7) Ligue corretamente: 

Recursos 

 Pessoas 

 Capital 

 Fabricação 

Objetivos 

 Venda 

 Tecnologia 

 Serviços 
 

8) Por que é importante administrar pelo exemplo? 

 

 

 

 

9) Qual a importância de checar os números, metas e objetivos 
constantemente? 
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10) Após analisar os números e resultados da empresa, quais as 
reflexões que devemos fazer? 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso  

  

Exercícios referentes às lições de 06 a 10 

1) O que é importante para que uma boa ideia possa virar realidade? 

 

 

 

 

2) Tem várias formas do Administrador buscar informação sobre seu 
negócio e mercado de atuação, no curso foram mostradas 4 formas, 
relacione-as abaixo: 

 

 

 

 

3) Determine o RESULTADO de uma empresa que teve R$ 75.000,00 
de RECEITAS no mês de Janeiro e no mesmo mês, teve R$ 56.500,00 
de DESPESAS. 
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4) Escreva 3 exemplos de Receitas e 3 exemplos de Despesas dentro 
de uma lanchonete: 

RECEITAS  DESPESAS 

   

   

   

 

5) Cite 2 exemplos de empresas de SERVIÇOS: 

 

 

 

6) Qual a importância de um bom atendimento para o sucesso da 
empresa? 

 

 

 

 

7) Quais os 2 objetivos principais que temos em relação aos clientes? 

 

 

 

 

8) Empresas que vendem produtos e serviços para a nossa empresa 

são classificadas de ____________________________. 
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9) Cite 3 exemplos de empresas que são classificadas como 
INDUSTRIAS: 

 

 

 

 

10) Qual é o público alvo de um centro automotivo? 

 

 

  

 Retorne para a sequência do curso  

 

Exercícios referentes às lições de 11 a 15 

1) Quais os 3 tipos de decisões que vimos no curso? 

 

 

 

 

2) Quais são as 4 etapas do processo decisório? 
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3) Para que um produto ou serviço tenha mais chance de sucesso, ele 

deve resolver uma _______________________ do cliente.  

4) Cite um exemplo de um produto de sucesso. 

 

 

 

 

5) Ligue corretamente: 

Bens 

 Escola de Informática 

 Lojas de Roupas 

 Lanchonete 

Serviços 

 Fábrica de automóveis 

 Eletricista 

 Engraxate 
 

6) Complete a cadeia de distribuição: 

 

7) Dentro da divisão do mercado, qual é o papel do consumidor? 

 

 

Fabricante

Consumidor
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8) O que é Profissional Autônomo? 

 

 

 

 

9) Cite 2 exemplos de profissionais autônomos. 

 

 

 

10) Uma empresa que trabalha na fabricação de produtos que serão 
comercializados no mercado é classificada como? 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso 

 

Exercícios referentes às lições de 16 a 20 

1) Qual a definição de PESSOA FÍSICA? 

 

 

 

2) Qual a definição de PESSOA JURÍDICA? 
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3) Nas relações comerciais, o que é B2C? 

 

 

 

4) Qual o tipo de sociedade que tem o seu capital social distribuído em 
forma de ações? 

 

 

 

5) Ligue corretamente a empresa e o faturamento anual permitido: 

Empresa de pequeno porte (EPP) Até R$ 81.000,00 

Microempreendedor individual (MEI) Até R$ 4.800.000,00 

Microempresa (ME) Até R$ 360.000,00 

       

6) Qual a função do organograma da empresa? 

 

 

 

 

7) O que é downsizing? 

 

 

 

 

 



100 Administração V5 

8) O que é liderança participativa? 

 

 

 

 

9) Qual a principal diferença entre o líder formal e o líder informal? 

 

 

 

 

  

10) Normalmente a área comercial é dividida nas seguintes partes: 

 

 

 

 

 

  

 Retorne para a sequência do curso 

 

Exercícios referentes às lições de 21 a 25 

1) Cite 2 exemplos de canais de venda: 
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2) O que é Lead? 

 

 

 

3) Complete as lacunas do processo de venda: 

 

 

4) O que é feito na primeira etapa do processo de vendas 
(necessidades): 

 

 

 

 

5) Cite abaixo duas atribuições do setor de marketing: 

 

 

 

6) Na matriz SWOT, o que significa FORÇAS?  

 

 

Necessidades

Negociação
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7) Quais são os 4 pês do marketing?  

 

 

 

 

 

8) O que faz a equipe de SAC da empresa? 

 

 

 

 

9) O que faz a equipe de CS da empresa? 

 

 

 

 

10) Porque o SAC e o CS podem fazer com que os clientes amem ou 
odeiem a empresa? 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso 
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Exercícios referentes às lições de 26 a 30 

1) O que faz a área de RECURSOS HUMANOS (RH) da empresa? 

 

 

 

 

2) O que faz a área de DEPARTAMENTO PESSOAL (DP) da empresa? 

 

 

 

 

3) Cite 3 etapas que fazem parte do processo de seleção da empresa. 

 

 

 

 

4) Quais são os problemas que a empresa enfrentará se ela for 
desorganizada financeiramente? 
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5) O que faz o CONTAS A PAGAR e RECEBER da empresa? 

 

 

 

 

 

6) Veja o fluxo de caixa abaixo e responda: 

 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Saldo 
Inicial 6.000,00 6.500,00 7.500,00 5.500,00 2.000,00 

Entradas 
Prevista 

4.000,00 5.000,00 5.000,00 4500,00 4000,00 

Saídas 
Previstas 3.500,00 4.000,00 7.000,00 8.000,00 7.000,00 

Saldo 
Final 

6.500,00 7.500,00 5.500,00 2.000,00 -1.000,00 

 

Qual o total de entradas previstas no mês de Fevereiro e Março? 

 

 

 

 

Se as entradas previstas de Janeiro fossem de R$ 6.000,00, qual seria 
o saldo final previsto para Maio? 

 

 

 

 



Administração V5 105 

7) O que é produção em massa? 

 

 

 

 

8) No processo de produção ocorre o seguinte (preencha as lacunas): 

A   se transforma em 

   
 

9) Nas compras, as propostas dos fornecedores são comparadas nas 3 
variáveis abaixo: 

 

 

 

 

10) Quais são as 5 etapas do processo de compra? 

 

 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso 
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Exercícios referentes às lições de 31 a 35 

1) Preencha essa FICHA de ESTOQUE com os 3 lançamentos abaixo: 

 No dia 10/05 foi comprado da empresa Ágora 50 canetas 

 No dia 11/05 o setor de RH solicitou ao almoxarifado 3 canetas 

 No dia 15/05 o setor de expedição solicitou ao almoxarifado 2 
canetas 

Data Fornecedor/Solicitante Entrada Saída Saldo 

     

     

     

 

2) Qual foi o saldo final do estoque de canetas após os 3 lançamentos? 

 

 

3) Qual o total de canetas consumido pela empresa? 

 

 

4) O que é inventário de estoque? 

 

 

 

 

5) O que são materiais produtivos? 
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6) O que são produtos em fabricação? 

 

 

 

 

7) O que são produtos fabricados? 

 

 

 

 
 
8) Fazendo uma relação com as manutenções preventivas e corretivas,        

podemos dizer que tratar uma cárie é uma ação 
 

e escovar os dentes é uma ação  
 

 

9) Por que existem os testes de qualidade em lotes? 
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10) Cite 3 exemplos de funções de apoio dentro da empresa: 

 

 

 

 

 Retorne para a sequência do curso 

  

Exercícios referentes às lições de 36 a 40 

1) Cite 3 exemplos de setores que normalmente são terceirizados: 

 

 

 

 

2) O que é burocracia? 

 

 

 

 

 

3) Por que devemos ter cuidado com o excesso de burocracia? 
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4) O que é kaizen? 

 

 

 

 

5) Quais são as 4 etapas do ciclo PDCA? 

 

 

6) Qual o Slogan do Kaizen? 

 

 

 

 

7) O que é CORE BUSINESS de uma empresa? 
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8) O que é CORE COMPETENCE de uma empresa? 

 

 

 

 

 

9) O que é RESPONSABILIDADE AMBIENTAL e por que ela é 
importante? 

 

 

 

 

 

10) O que você entende por REINVENÇÃO CONSTANTE? 

 

 

 

 

 

 

 

FIM DA APOSTILA 
Método CGD ® - Todos os direitos reservados. 

Protegidos pela Lei 5988 de 14/12/1973. 
Nenhuma parte desta apostila poderá ser copiada sem prévia 

autorização. 
 


