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Organizar é estruturar e direcionar seus esforços para fazer render seu 
tempo e manter sua empresa funcionando para gerar bons resultados. A 
organização proporciona a você saber onde as coisas estão e quem é res-
ponsável por cada tarefa na sua empresa, e ter disciplina faz sua empresa 
funcionar melhor. Para isso é preciso ter seus documentos organizados, 
assim como algumas instruções de trabalho das atividades mais importan-
tes. Um cadastro de fornecedores também é um bom começo. A falta de 
organização leva à insatisfação dos clientes e ao excesso de trabalho que 
não gera resultado, já afirma o dito popular: “É correr errado”!

Nesse tema de gestão, você poderá acompanhar a história do Seu Tanaka 
e alguns de seus problemas, bem como as soluções que o SEBRAE indi-
cou para ele. Seu Tanaka é proprietário de um pequeno mercado em um 
bairro de classe média da cidade. O mercado KUASINADA é gerido por 
sua família desde o seu avô. Durante todo esse tempo, Seu Tanaka nunca 
havia recebido apoio de alguém para aumentar os resultados de seu em-
preendimento. Porém, entendendo que precisava fazer algo diferente para 
melhorar, ele aceitou o atendimento do Negócio a Negócio do Sebrae e 
realizou o diagnóstico.

O resultado do diagnóstico apontou que o mercado pode melhorar no tema 
Organização. “Para mim não é surpresa, pouco mudamos daquilo que era 
feito por meus avós, continua tudo muito parecido”, disse Seu Tanaka ao 
Agente de Orientação Empresarial.
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 CADASTRO DE FORNECEDORES

O QUE É:
Esta ferramenta se apresenta como um fichário básico de fornecedores por produto ou família de pro-
dutos. Esse cadastro é o mínimo que você precisa para saber de quem comprar quando necessário.

POR QUE UTILIZAR:
Ter um cadastro de fornecedores organizado pode ajudá-lo de várias formas e gerar boas oportunida-
des. O cadastro de fornecedores facilita a pesquisa de preços, além de proporcionar agilidade na hora 
da compra de produtos ou de serviços urgentes. Por fim, ajuda a saber quais são suas qualidades e 
defeitos para que você possa realizar suas compras mais eficientemente. Em geral, vende bem quem 
compra bem.

Usando esta ferramenta, você contribui para alavancar seu negócio, pois as ações direcionadas po-
derão refletir em vantagens, tais como:

• Redução de dependência de fornecedores;
• pesquisa de preços;
• velocidade e confiabilidade na entrega;
• redução de custos de aquisição; e
• acesso rápido a fornecedores de produtos/serviços desejados.

Ao deixar de lado esta ferramenta, além de abrir mão das vantagens mencionadas, algumas situa-
ções indesejadas poderão rondar seu negócio:

• Não ser atendido rapidamente quando seu fornecedor falhar no atendimento;
• comprar de fornecedores sem ter uma referência prévia;
• aumentar o risco na hora da compra; e
• não ter poder de barganha frente ao fornecedor.

COMO:
Para implementar esta ferramenta sugerimos que você siga os seguintes passos:

Passo 1: Listar os fornecedores atuais:
Identificar os fornecedores que atendem atualmente ao seu negócio.
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Passo 2: Preencher o cadastro básico:
Você deve preencher todas as informações solicitadas na ferramenta que identificarão seu fornece-
dor. Essas informações mostrarão tanto os dados básicos do fornecedor, como razão social, endereço, 
telefone, porte, família de produtos, informações necessárias para uma boa gestão, quanto o histórico 
de fornecimento, histórico do preço praticado e outros.

Passo 3: Identificar novos potenciais fornecedores:
Procurar novos fornecedores é uma medida que pode evitar eventuais problemas de preço e abasteci-
mento de produtos, por exemplo. Ter esses fornecedores cadastrados possibilita a você uma resposta 
rápida e não onerosa para problemas de fornecimento.

DICA:

• Não fique na dependência de um fornecedor único;
• esteja sempre atento a novos fornecedores que aparecem no mercado;
• faça, constantemente, uma análise crítica: nem sempre preço é o melhor quesito para avaliar o for-

necedor; e
• não esqueça: vende bem quem compra bem!

EXEMPLO
Uma das ferramentas sugeridas para Seu Tanaka melhorar a organização do seu negócio foi o Cadas-
tro de Fornecedores. Um mercado trabalha com muitos produtos e não pode ficar na mão de poucos 
fornecedores. Após receber o formulário da ferramenta e as instruções do Agente de Orientação Em-
presarial, Seu Tanaka colocou as mãos e a cabeça para funcionar.

Seu Tanaka começou cadastrando os fornecedores de água, aproveitando que neste período de verão 
as vendas são altas e o produto não pode faltar. A seguir, o exemplo do cadastro de um fornecedor de 
Seu Tanaka.

Razão Social João Carlos Deutschland

Nome fantasia Água Santa

Endereço (Rua, nº, bairro) Rua da Fonte, 1032

Cidade Fontes Cristalinas

Telefone (51) 3589-2234

Vendedor Marcos W.

Prazo de pagamento 30 dias Custo médio do frete: Isento

Fornecedores alternativos Casa das Águas  Fonte Maravilha

Atendimento nos dias SEG TER QUA QUI SEX SAB

Observações: (custo do frete, cumprimento dos prazos, cuidado com as mercadorias, problemas de qualidade e outros).
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Enquanto preenchia o cadastro, Seu Tanaka foi se dando conta das vantagens dessa ferramenta. Ob-
servou que não tinha fornecedores alternativos para esse tipo de água e aproveitou, sem perder tempo, 
para cadastrar outros fornecedores e posteriormente contatar ambos, para ter mais opções.

Assim como os dados cadastrais, Seu Tanaka preencheu também o histórico das últimas compras na 
planilha do computador que foi entregue pelo Agente de Orientação Empresarial. Foi aí que se espan-
tou com o que a ferramenta, aparentemente simples, pode proporcionar: ajudá-lo no acompanhamento 
da quantidade comprada e o preço pago. Com isso, ele poderá melhorar suas decisões nas próximas 
compras. Veja na tabela a seguir os motivos do espanto de Seu Tanaka.

Produto: Água com gás 500 ml

Data da compra Digite 05/01/15 19/01/15 26/01/15 02/02/15 09/02/15 16/02/15

Quantidade Digite R$ 432,00 R$ 624,00 R$ 480,00 R$ 480,00 R$ 456,00 R$ 624,00

Valor unitário Digite R$ 0,43 R$ 0,52 R$ 0,52 R$ 0,63 R$ 0,63 R$ 0,59

Valor total Cálculo R$ 185,76 R$ 324,48 R$ 249,60 R$ 302,40 R$ 287,28 R$ 368,16

Além de possibilitar o acesso ao histórico das quantidades compradas, a ferramenta gerou ainda um 
gráfico para auxiliar na gestão de Seu Tanaka: este gráfico possibilita que ele acompanhe o histórico do 
preço unitário da mercadoria ao longo do tempo.

Seu Tanaka notou que o preço havia aumentado duas vezes em três semanas. Com essa informação 
em mãos, Seu Tanaka conversou com o vendedor e negociou um preço melhor, tendo em vista que 
seu volume de compras semanais era significativo e não estava caindo. Depois de conseguir o des-
conto, muito comemorado por Seu Tanaka, ele não via a hora de avançar no cadastramento de outros 
fornecedores.

Agora Seu Tanaka tem uma planilha para cada fornecedor mais importante e faz todos os controles 
necessários para gerir da melhor forma suas compras. A próxima meta é cadastrar também os forne-
cedores de serviços: “Não quero mais ficar correndo atrás de eletricista, encanador, pintor. O cadastro 
funciona também para essas atividades”, disse ele, confiante.

PRODUTO: ÁGUA COM GÁS 500 ML
R$ 0,70

R$ 0,60

R$ 0,50

R$ 0,40

R$ 0,30

R$ 0,20

R$ 0,10

R$ 0,00
16/229/1 9/219/1 2/25/1



10

CADERNO DE FERRAMENTAS

Razão social

Nome fantasia

Endereço (Rua, nº, bairro)

Cidade 

Telefone

Vendedor

Prazo de pagamento Custo médio do frete:

Fornecedores alternativos

Atendimento nos dias SEG TER QUA QUI SEX SAB

Observações: (custo de frete, cumprimento dos prazos, cuidado com as mercadorias, problemas de qualidade e outros).

Ferramenta – Cadastro de Fornecedores

Produto Data da compra Quantidade Valor unitário Valor total
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CONTROLE DE ESTOQUE

Controle de estoque é o procedimento adotado para registrar, fiscalizar e gerir a entrada e saída de 
mercadorias e produtos da empresa. Deve ser utilizado tanto para matéria prima quando para merca-
dorias produzidas e/ou mercadorias vendidas.

O planejamento é um dos principais instrumentos para o estabelecimento de uma política de estoca-
gem eficiente, tendo em vista que normalmente o setor de vendas deseja um estoque elevado para 
atender melhor o cliente, e a área de produção prefere também trabalhar com uma maior margem 
de segurança de estoque. Por outro lado, o departamento financeiro quer estoques reduzidos para 
diminuir o capital investido e melhorar seu fluxo de Caixa, e até mesmo depender menos de capital de 
terceiros, caso o estoque seja financiado (compras a prazo).

Administrar estoques significa decidir os níveis de estoques que podem ser mantidos, de forma prática 
e objetiva, de modo que a empresa consiga o melhor retorno de seus investimentos. Isso reflete na 
programação e controle das compras, consumo, vendas e níveis de estoques, pois estoques e compras 
representam significativas saídas de recursos da empresa, ao mesmo tempo em que absorvem grande 
parte das necessidades de capital de giro, ou seja, considerável investimento. Assim, o gerenciamento 
do estoque deve permitir que o capital investido seja minimizado.

O controle de estoque possibilita: 

• Quanto comprar; quando comprar; o que comprar; quanto manter em estoque;
• receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as necessidades;
• controlar os estoques em termos de quantidades, valores e fornecer informações sobre a posição  
  dos itens estocados;
• manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estado dos materiais estocados;
• identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados;
• evitar o extravio de mercadorias;
• planejar as compras, evitando a estocagem de itens desnecessários;
• conciliar os saldos físicos com os contábeis;
• efetuar a promoção dos itens que não estão girando;
• permitir acompanhar com maior rapidez as mudanças de hábito de consumo dos clientes.

Existem vários métodos de avaliação de estoque, e em nosso exemplo utilizaremos o custo médio. 
Esse método, também chamado de método da média ponderada ou média móvel, baseia-se na aplica-
ção dos custos médios em vez dos custos efetivos. O método de avaliação do estoque ao custo médio 
é aceito pelo Fisco e usado amplamente. Por esse critério, os estoques são avaliados pelo custo médio 
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de aquisição, apurado a cada entrada de mercadorias, ponderado pelas quantidades adquiridas e pe-
las anteriormente existentes. Assim, o custo médio evita o controle de custos por lotes de compras, mas 
impõe um maior número de cálculos ao mesmo tempo em que foge dos extremos, dando como custo 
da aquisição um valor médio das compras.

Para exemplificar o preenchimento do controle de estoque, vamos utilizar os dados a 
seguir:

• Saldo anterior oriundo de 31 de dezembro – 20 peças ao valor unitário de R$ 35,00;
• em 05/01 adquiriu 50 peças a R$ 37,00 cada;
• em 08/01 vendeu 60 peças;
• em 10/01 comprou 100 peças a R$ 39,00;
• em 15/01 vendeu 90 peças;
• em 16/01 comprou 20 peças a R$ 42,50, cada;
• em 20/01 comprou 150 peças a R$ 40,00 cada;
• em 25/01 vendeu 130 peças;
• em 30/01 vendeu 35 peças.

Ficha de Controle do Estoque:

Nota: para calcular o valor da média, basta somar o valor do saldo anterior às compras seguintes e 
dividir o resultado pela quantidade em saldo: (R$ 700,00 + R$ 1.850,00 = R$ 2.550,00; R$ 2.550,00: 70 
unidades = R$ 36,43, que corresponde ao valor médio das compras no dia 05/01).

Por meio de uma política de estoques eficiente, à empresa não fica à mercê da sorte, podendo controlar 
seus gastos e aumentar sua lucratividade. Existem vários softwares de controle de estoque disponíveis 
no mercado, escolha aquele mais adequado à sua empresa.

DATA HISTÓRICO
ENTRADAS

Quantidade Quantidade QuantidadeValor unitário Valor unitário Valor unitárioTotal Total Total

SAÍDAS SALDO

31/12

05/01

08/01

10/01

15/01

16/01

20/01

25/01

30/01

Saldo

Compra 50 R$ 37,00 R$ 1.850,00

R$ 2.185,80

R$ 3.489,30

R$ 5.216,90

R$ 1.404,55

60 R$ 36,43

R$ 38,77

R$ 40,13

R$ 40,13

90

130

35

R$ 3.900,00

R$ 850,00

R$ 6.000,00

R$ 39,00

R$ 42,50

R$ 40,00

100

150

20

Compra

Compra

Compra

Venda

Venda

Venda

Venda

20

70 R$ 36,43

R$ 36,43

R$ 38,77

R$ 38,77

R$ 40,64

R$ 40,13

R$ 40,13

R$ 40,13

10

110

20

40

190

60

25

R$ 35,00 R$ 700,00

R$ 2.550,00

R$ 364,30

R$ 4.264,30

R$ 775,40

R$ 1.625,40

R$ 7.625,40

R$ 2.407,80

R$ 1.003,25

320 R$ 12.600,00 R$ 12.296,55 25 R$ 40,13315 R$ 1.003,25Totais
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DICAS DE DESIGN DE AMBIENTES
FONTE: Negócio a Negócio Etapa 3. 

A seguir são apresentadas dicas sobre circulação, posicionamento dos produtos, cores e iluminação.
Você pode utilizar essas dicas para melhorar o ambiente de sua empresa.

CIRCULAÇÃO

• Mantenha a circulação desobstruída, de modo que o cliente se sinta convidado a circular por todo o 
espaço de sua empresa.

• Observe se nas áreas mais acessadas estão expostos seus principais produtos. Caso haja áreas 
pouco acessadas, esses produtos podem estimular a circulação, se reposicionados.

• Garanta que as ofertas estejam sendo visualizadas pelo cliente ao entrar na empresa, seja pela loca-
lização dos produtos ou por sinalizações gráficas. 

POSICIONAMENTO DOS PRODUTOS

• Os produtos de maior margem (ganho) e de maior valor devem ser posicionados à altura dos olhos.
• Os produtos de alto giro, menor valor e menor margem (ganho) podem ficar em alturas mais baixas.
• Mantenha os produtos nos mostruários, pois isso os torna mais atraentes e convidativos aos clientes.
• Produtos destinados ao público infantil devem ser dispostos a até 1,20 m de altura, pois assim esta-

rão mais visíveis às crianças. 

CORES

• O uso das cores preta, branca e tonalidades de cinza confere sofisticação a um ambiente e  permite 
mais destaque aos objetos em exposição. Contudo, pode torná-lo um pouco impessoal, frio (se hou-
ver muito uso da cor preta) ou deprimente (se houver muito uso da cor branca).

• Ambientes pequenos ficam bem com esquema de cor monocromático, onde há o uso de uma só cor 
em várias tonalidades, combinada ou não com preto, branco ou cinza.

ILUMINAÇÃO

• Um estabelecimento popular, com preços mais atraentes e que trabalha com grandes quantidades 
pode fazer uso de uma iluminação mais clara e bastante homogênea, com a tonalidade da lâmpada 
tendendo ao branco. A Iluminação mais clara e branca interfere na conduta dos consumidores, ace-
lerando-os.

• Ambientes comerciais que buscam oferecer um atendimento personalizado e praticam preços 
mais elevados precisam oferecer aos seus consumidores espaços mais elaborados, utilizando, 
além da iluminação geral, elementos de iluminação de destaque e de tarefa. Nesses casos, con-
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centra-se a iluminação mais intensa em alguns pontos, deixando a circulação com uma ilumina- 
ção mais amena. A cor da luz deve ser mais amarelada para criar uma sensação de aconchego, 
promovendo mais aproximação com o consumidor. A Iluminação menos intensa e mais amarelada 
interfere na conduta dos consumidores, deixando-os mais tranquilos e relaxados.

• Cuidado com a incidência direta do sol em alguns materiais, pois pode comprometer a aparência e a 
qualidade do produto.

• Objetos de cor vermelha ou marrom ficam mais destacados quando iluminados por lâmpadas de 
tonalidade amarelada.

• Objetos de cor azul ou cinza ficam mais destacados quando iluminados por lâmpadas de tonalidade 
branca.

DICAS DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS – BPF 
FONTE: Negócio a Negócio Etapa 3. 

As Boas Práticas de Fabricação (BPF) abrangem um conjunto de medidas que devem ser adotadas 
pelos fabricantes de alimentos a fim de garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos produtos 
alimentícios com os regulamentos técnicos. A legislação sanitária federal regulamenta essas medidas em 
caráter geral, aplicável a todo o tipo de indústria de alimentos, e específico, voltadas às indústrias que 
processam determinadas categorias de alimentos. 

A seguir é apresentado um conjunto de dicas básicas relacionadas aos cuidados com o alimento, com a 
higiene das pessoas, equipamentos, utensílios e objetos que irão auxiliá-lo a se enquadrar ao BPF. Mais 
informações você obtém em http://www.anvisa.gov.br/alimentos/bpf.htm.

ALIMENTOS

• Sempre verifique o estado dos alimentos no momento do recebimento.
• Mantenha os alimentos na temperatura correta: alimentos refrigerados – abaixo de 5°C e os aquecidos, 

quando no balcão de self-service – acima de 60°C.
• Não use e não compre produtos com embalagens amassadas, estufadas, enferrujadas, trincadas, 

,com vazamentos, rasgadas, abertas ou com outro tipo de defeito.
• O alimento deve ser bem-cozido, em altas temperaturas, de modo que todas as partes do alimento 

atinjam no mínimo a temperatura de 70°C.
• Evite o contato de alimentos crus com alimentos cozidos.
• Não descongele os alimentos à temperatura ambiente. Utilize o forno de micro-ondas se for prepará-

los imediatamente, ou deixe o alimento em um recipiente na geladeira até descongelar.
• Não armazene alimentos junto com substâncias tóxicas, como produtos de limpeza e venenos.
• Procure diminuir ao máximo o tempo entre o preparo e a distribuição dos alimentos.
• Os alimentos, mesmo que embalados, não podem ficar em contato direto com o chão, para evitar 

contaminações.
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PESSOAS

• Sempre lave as mãos antes de manipular os alimentos e após usar o banheiro.
• Lave as mãos antes de preparar os alimentos e depois de manipular alimentos crus (carnes, frangos, 

peixes e vegetais não lavados).
• Lavar as mãos é uma das melhores formas de evitar a contaminação dos alimentos.
• Sempre use roupas limpas e mantenha a higiene pessoal.
• Nunca fume na área de processamento de alimentos.
• Ao manipular alimentos não utilize adornos pessoais, pois eles acumulam contaminação e podem 

cair na comida.
• Os visitantes que entrarem na cozinha devem cumprir as mesmas regras de higiene dos manipuladores.
• Os funcionários que manipulam o alimento (mesmo com guardanapos, pegadores e talheres) não podem 

pegar em dinheiro.

EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E OBJETOS

• Sempre mantenha as latas de lixo tampadas.
• Sempre mantenha os equipamentos, superfícies e utensílios limpos.
• Lave os utensílios usados no preparo de alimentos crus antes de utilizá-los em alimentos cozidos.
• Não utilizar utensílios de madeira para manipular alimentos.

ECONOMIA DE ENERGIA

• Evite que fontes frias fiquem em contato direto com fontes quentes.
• Evite obstruir a saída de ar frio dos equipamentos (barreiras térmicas).
• Evite a formação de gelo no equipamento; regule o termostato.
• Confira a capacidade dos balcões refrigerados. Cada balcão ou expositor refrigerado tem seu limite de 

exposição de produtos (veja a linha de carga máxima indicada no equipamento). Caso ela seja ultra-
passada, na hora da reposição pode ocorrer maior consumo de energia.

• Garanta o bom estado do isolamento térmico de equipamentos frios e quentes.
• Ajuste a temperatura dos equipamentos às necessidades de conservação dos alimentos, para não 

desperdiçar energia. Evite as temperaturas desnecessariamente baixas.
• Mantenha fechadas as portas dos equipamentos de frios.
• Verifique periodicamente o estado das borrachas de vedação das portas ou tampas dos balcões frigo-

ríficos, geladeiras e freezers, substituindo-as sempre que se encontrarem danificadas, gastas ou com 
suspeita de vedação insuficiente.



19

FERRAMENTAS E DICAS ADICIONAIS   |   Intermediário
ANOTAÇÕES



20

CADERNO DE FERRAMENTAS
ANOTAÇÕES



21

FERRAMENTAS E DICAS ADICIONAIS   |   Intermediário
ANOTAÇÕES








