CADERNO DE FERRAMENTAS

Controlar as finanças, basicamente, é ter domínio sobre as entradas (faturamento), saídas (gastos) e o valor que é gerado para a empresa (resul-

tado – lucro/prejuízo). A partir disso, é possível melhorar o rendimento do

dinheiro de diversas formas: i) programando os pagamentos para os melhores momentos; ii) cobrando melhor; iii) evitando o pagamento de juros;
iv) mantendo o nível correto de estoques; e v) investindo naquilo que trará
maior retorno para a empresa. Quem não controla seu dinheiro trabalha
muito mais e não vê o retorno do seu trabalho.

Neste Tema de Gestão, você encontrará um conjunto de ferramentas que

poderão apoiá-lo na melhoria do seu negócio. Além disso, conhecerá a
história da Dona Maria, que é proprietária do salão de beleza “Bella”. Dona

Maria, além de realizar os serviços tradicionais de um salão de beleza,

também comercializa alguns produtos, como cremes, perfumes, mousses,
alicates, lixas, esmaltes, xampu e outros.

Dona Maria, empreendedora que é, tem muito interesse em melhorar o
desempenho do seu negócio, inclusive na questão financeira. Confira,

nesta seção, algumas das ferramentas que Dona Maria implantou e obteve
sucesso!
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CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO
FONTE: Baseado em SEI Sebrae.

O QUE É:

Essa ferramenta auxilia no cálculo do ganho em dinheiro que o empresário obtém com a venda de seus

produtos e/ou serviços. Ou seja, a partir do preço praticado, diminuindo os custos variáveis diretos necessários para fazer o produto ou prestar o serviço, identificar quanto sobra para o empresário.

POR QUE UTILIZAR:

Quanto cada produto/serviço que você comercializa deixa de dinheiro para o seu negócio?
Os produtos que mais saem são os que deixam maior ganho?
Qual produto/serviço com maior ganho que deveria ter sua venda estimulada?
Esta ferramenta ajudará você na identificação de qual o ganho gerado por seus produtos/serviços e
assim possibilitar uma clara visão da contribuição de cada um para seu negócio.

Usando esta ferramenta, você poderá direcionar ações conscientes e independentes da concorrência
visando aumentar seu ganho. Estas ações poderão refletir em vantagens, tais como:
• Identificar se está ganhando ou não dinheiro com o produto/serviço;

• ajustar seus preços à medida que percebe necessidade de aumento do ganho e oportunidade do
mercado;

• definir o valor de descontos em produtos promocionais ou por pechincha do cliente; e

• perceber o comportamento dos custos variáveis diretos em relação ao preço que está praticando.
Ao deixar de lado esta ferramenta, além de abrir mão das vantagens mencionadas, algumas situações indesejadas poderão rondar seu negócio:

• Subir muito o preço de uma só vez para compensar o aumento dos custos que vinham ocorrendo ao
longo do tempo;

• conceder descontos superiores às possibilidades, gerando prejuízo para seu negócio; e
• venda de produtos cujo valor não cobre a sua compra para a reposição do estoque.
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COMO:

Para implementar essa ferramenta, sugerimos que você siga os seguintes passos:
Passo 1: Selecionar os produtos para o cálculo:

Selecione, inicialmente, os produtos/serviços que são mais comercializados.
Passo 2: Coletar as informações de custo e tributos:

• Preencha na ferramenta os valores dos custos variáveis diretos de seus produtos/serviços, ou seja,
todos os custos que variam de acordo com a quantidade de produtos/serviços comercializados;

• se o seu produto necessita ser produzido ou se for um serviço que utilize materiais, colete as infor-

mações dos custos variáveis diretos de cada uma das matérias-primas ou materiais e registre-as nos

campos referentes a “Custos a partir da Produção ou Prestação do Serviço” da ferramenta; e

• se o seu produto for somente revendido, colete as informações do seu custo de compra e registre-as
nos campos referentes ao “Custo a partir da Revenda” da ferramenta.

Passo 3: Registrar o preço:

Preencha na ferramenta o preço do produto/serviço sobre o qual está calculando seu ganho.
Passo 4: Analisar as informações:

Analise os itens com maior impacto na formação do custo e identifique ações que podem ser realizadas
para a sua redução, sem impactar na qualidade de seu produto/serviço.

O uso periódico desta ferramenta permitirá que você tenha a sensibilidade do custo real versus o preço

praticado.

Ela também pode ser utilizada para simular o impacto de modificações em matérias-primas e materiais
em seus produtos e serviços.

EXEMPLO:

Maria tem percebido que as vendas de produtos de beleza em seu salão têm aumentado ao longo dos
meses, bem como vem aumentando a procura por pintura de cabelos.

Ela não tem conhecimento sobre qual desses produtos deixa um ganho maior para seu negócio, e tampouco sabe qual o ganho pelos serviços que presta, como o de pintura de cabelos.
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Para conhecer esses ganhos, Maria começou a utilizar a ferramenta de “Cálculo do Ganho Unitário”
que havia em seu Caderno de Ferramentas do Negócio a Negócio.

Primeiramente, ela começou calculando o ganho dos principais produtos que comercializa em seu salão. Ela listou na ferramenta, no campo referente aos “Custos a partir da Revenda”, os quatro produtos

mais vendidos no salão (Passo 1) com seus respectivos custos de compra (Passo 2) e o preço pelo
Ganho

qual ela revende (Passo 3).

CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO
Custos a partir da Revenda
Produto

Quantidade
do produto na
embalagem
comprada

(A)

(B)

Custo da
embalagem

(C)

Custo de cada
unidade na
embalagem

Preço de venda do produto

(D) = C / B

Percentual
pago de
tributos* sobre
o preço do
produto

Valor do
imposto sobre
o preço do
produto

(F)

(G) = E x F

(E)

Ganho
com CADA
produto

(H) = E - D - G

Xampu

12

R$ 30,00

R$ 2,50

R$ 7,00

0,00%

R$ 0,00

R$ 4,50

Condicionador

12

R$ 35,00

R$ 2,92

R$ 9,00

0,00%

R$ 0,00

R$ 6,08

Mousse

6

R$ 9,00

R$ 1,50

R$ 12,00

0,00%

R$ 0,00

R$ 10,50

Máscara

6

R$ 60,00

R$ 10,00

R$ 15,00

0,00%

R$ 0,00

R$ 5,00

* se o valor dos tributos é um valor fixo e não varia de acordo com as vendas, coloque 0%

Ao analisar os ganhos de cada um dos produtos (Passo 4), ela se deu conta de que o produto que vende pelo valor mais caro, no caso a Máscara (R$15,00), não é o produto que deixa o maior ganho, pois

seu custo é elevado em relação ao preço de venda. Ela percebeu, também, que quando comparada ao

Condicionador, a Máscara aqueles deixam ganho bem menor. Considerando que ela vende muito mais
Condicionadores do que Máscaras, aqueles deixam uma contribuição bem significativa em seu Caixa,
além de seu custo unitário ser bem menor (R$ 2,92 contra os R$10,00 da Máscara), o que lhe permite
comprar mais com menor gasto.

Ela aproveitou para fazer o cálculo do ganho das pinturas de cabelo que realiza (Passo 1). Para isso,
ela listou na ferramenta, no campo referente aos “Custos a partir da Produção ou Prestação do Serviço”, as matérias-primas necessárias para fazer a pintura com seus respectivos custos de compra
(Passo 2) e o preço que ela cobra para fazer a pintura (Passo 3).
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CUSTOS A PARTIR DA PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Custo de cada unidade de produto produzido ou serviço prestado

R$ 47,17

(A) = soma dos valores de K

Digite o preço de venda do produto ou serviço

R$ 85,00

(B)

Percentual pago de impostos* sobre o preço do produto ou serviço

0,00%

(C)

Valor do imposto sobre o preço do produto ou serviço

R$ 0,00

(D) = B x C

Ganho com o a venda do produto ou serviço

R$ 37,83

(E) = B - A - D

* se o valor dos tributos é um valor fixo e não varia de acordo com as vendas, coloque 0%

Matérias-primas
utilizadas na produção do produto ou
materiais utilizados
na prestação do
serviço

Quantidade da
matéria-prima ou
material na embalagem comprada

(G)

(H)

Custo da embalagem comprada

Quantidade de
produto produzido
ou serviço prestado
com a embalagem
comprada

Custo de cada
unidade de produto
produzido ou serviço prestado

(J)

(K) = I/J

(I)

Participação no
custo total do produto produzido

(L) = (k/A) x 100

Tintura (completa)

1 caixa

R$ 45,00

1,00

R$ 45,00

95,39%

Luvas

1 par

R$ 1,00

1,00

R$ 1,00

2,12%

Creme

500 ml

R$ 3,40

10,00

R$ 0,34

0,72%

Xampu

750 ml

R$ 2,50

10,00

R$ 0,25

0,53%

Condicionador

750 ml

R$ 2,92

5,00

R$ 0,58

1,24%

Após o registro das informações, Maria percebeu que a pintura deixa um ganho de R$37,83. O que

mais chamou atenção é que o custo dos produtos como xampu, creme e condicionador era menor do
que ela imaginava. Ela tinha uma ideia de que seu ganho seria de aproximadamente R$20,00, pois
pensava que esses produtos lhe custavam mais.

O cálculo do custo da matéria-prima ou material utilizado pode ser feito em três etapas simples, como

apresentado a seguir. Vejamos, por exemplo, o custo do xampu: se com 750 ml de xampu é possível
lavar aproximadamente o cabelo de 10 pessoas, e se ele custa R$2,50, então dividindo esse custo por
10, o valor será de R$0,25 por lavada. Vamos ver o cálculo.
Etapa 1:

Etapa 2:

Etapa 3:

Custo embalagem

Aproveitamento da embalagem

Cálculo do custo unitário

Embalagem = 750 ml
Custo da embalagem = R$2,50

Rende aproximadamente =
10 lavadas

Custo da embalagem / aproveitamento
R$2,50 / 10 lavadas = R$0,25 por lavada

Como Maria tem seu computador no salão, ela aproveitou um momento em que não estava atendendo
ninguém e fez os lançamentos nas planilhas eletrônicas disponibilizadas pelo agente.
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NOME DO PRODUTO/
SERVIÇO

Xampu

Condicionador

“ DIGITE A DATA DA
ANÁLISE ==> “

22/07/14

12/01/15

Ganho (calculado)

R$ 4,90

R$ 4,50

Preço de venda

R$ 6,00

R$ 7,00

Tributo

R$ 0,00

R$ 0,00

Custo variável direto

R$ 1,10

R$ 2,50

Ganho (calculado)

R$ 6,13

R$ 6,08

Preço de venda

R$ 8,00

R$ 9,00
Ganho

Tributo

R$ 0,00

R$ 0,00

Custo variável direto

R$ 1,87

R$ 2,92

XAMPU

R$ 8,00

R$ 7,00

R$ 7,00

R$ 6,00

R$ 6,00
R$ 5,00
R$ 4,00
R$ 3,00
R$ 2,00
R$ 1,00
R$ 0,00

22/07/14

12/01/15

Tributo

R$ 0,00

R$ 0,00

Custo variável direto

R$ 1,10

R$ 2,50

Ganho (calculado)

R$ 4,90

R$ 4,50

Preço de venda

R$ 6,00

R$ 7,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Ela aproveitou para buscar os valores que havia pago e os preços pelos quais vendia os produtos no
mês de julho de 2014 para fazer uma comparação. Por ter feito os lançamentos na planilha do computador, ela também pôde analisar os resultados dos produtos e serviços em gráficos.

Maria percebeu que mesmo aumentando o preço do xampu (linha amarela), por exemplo, ela reduziu

seu ganho em relação ao mês de julho do ano anterior (barra cinza), pois o aumento do custo (barra

azul) foi maior do que o aumento do preço que ela praticou, ou seja, para manter o mesmo ganho de
seis meses atrás, ela terá que reduzir o custo ou aumentar ainda mais o seu preço de venda.

Destacamos que todos os cálculos podem ser feitos sem o uso do computador, direto na ferramenta. O
uso do computador, contudo, irá ajudá-lo a verificar as variações do ganho ao longo do tempo.
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Ganho

Ferramenta – cálculo do ganho unitário:
formulário lançamento
CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO
Custos a partir da Revenda
produto

quantidade
do produto na
embalagem
comprada

(A)

custo da embalagem

(B)

(C)

custo de cada
unidade na
embalagem

preço de venda
do produto

percentual
pago de
tributos* sobre
o preço do
produto

valor do
imposto sobre
o preço do
produto

(D) = C / B

(E)

(F)

(G) = E x F

ganho
com CADA
Produto

(H) = E - D - G

* se o valor dos tributos é um valor fixo e não varia de acordo com as vendas, coloque 0%

CUSTOS A PARTIR DA PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
Produto
Custo de cada unidade de produto produzido ou serviço prestado

(A) = soma dos valores de K

Digite o preço de venda do produto ou serviço

(B)

Percentual pago de impostos* sobre o preço do produto ou serviço

(C)

* se o valor dos tributos é um valor fixo e não varia de acordo com as vendas, coloque 0%
Valor do imposto sobre o preço do produto ou serviço

(D) = B x C

Ganho com a venda do produto ou serviço

(E) = B - A - D

Matérias-primas
utilizadas na produção do produto ou
materiais utilizados
na prestação do
serviço
(G)
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Quantidade da
matéria-prima
ou material na
embalagem
comprada
(H)

Custo da
embalagem
comprada

(I)

Quantidade de
produto produzido
ou serviço prestado
com a embalagem
comprada

Custo de cada
unidade de produto
produzido ou
serviço prestado

(J)

(K) = I/J

Ganho

Participação no
custo total do
produto produzido

(L) = (k/A) x 100
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DEMONSTRATIVO DE RESULTADO
O QUE É:

Essa ferramenta apresenta objetivamente o resultado mensal de seu negócio. Com ela, você

poderá registrar os valores de suas despesas e receitas. Além disso, pode acompanhar mês a
mês quanto seu negócio está gerando de dinheiro.

POR QUE UTILIZAR:

Quanto de resultado o seu negócio está gerando?
O resultado vem melhorando ao longo do tempo?
As vendas estão aumentando, mas o resultado de sua empresa tem melhorado?
Ao manter o registro ao longo do tempo de suas receitas e seus gastos, você poderá analisar o resultado de sua empresa (receitas – gastos) e se antecipar a problemas financeiros que não são percebidos

no dia a dia de sua rotina. Comparar, mês a mês, como vem evoluindo o resultado de sua empresa

pode lhe permitir cortar gastos desnecessários ou realizar investimentos que lhe tragam um melhor
resultado.

Usando esta ferramenta, você poderá perceber o comportamento das principais contas de despesa
e receita e direcionar ações intencionais e a tempo de aproveitar oportunidades ou evitar problemas
financeiros em seu negócio. Dessa forma, suas ações podem refletir em vantagens, tais como:
• Conhecer periodicamente a situação financeira de seu negócio;

• antecipar-se a possíveis problemas de falta de dinheiro, pois você poderá perceber como está indo
seu resultado em cada um dos meses;

• comparar, mês a mês, como está sendo o resultado de seu negócio;
• separar o “seu” dinheiro do dinheiro da empresa; e

• quando Microempreendedor Individual (MEI), ter os dados à mão para o preenchimento da Declaração Anual de Rendimentos.

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

• Volume de vendas adequado para suas expectativas, porém com resultado abaixo do esperado;

• retiradas de dinheiro (por parte do(s) proprietário(s)) que possam prejudicar o futuro da empresa; e
• não entender a diferença entre o dinheiro particular e o dinheiro da empresa.
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COMO:

Para implementar essa ferramenta, sugerimos que você siga os seguintes passos:
Passo 1: Registrar o conjunto de receitas:

Registrar na ferramenta o valor mensal de cada uma das contas de receitas.
Passo 2: Registrar o conjunto de gastos:

Registrar na ferramenta o valor mensal de cada uma das contas relacionadas aos seus gastos.
Passo 3: Analisar o demonstrativo de resultado:
A partir do resultado apresentado, analisar:

• As contas que têm maior influência no resultado;

• as contas que estão com valor muito diferente do esperado;

• se os gastos podem ser reduzidos sem comprometer a qualidade do serviço; e
• como vem se comportando, ao longo dos meses, o resultado de seu negócio.

DICAS: Pense em ações que possibilitem reduzir os custos e ações que contribuam para o aumento da
receita e do ganho. Ações direcionadas à redução de custos normalmente estão mais sob sua gerência
do que as ações direcionadas ao aumento da receita. Aumentar vendas não necessariamente significa
aumentar o ganho!

EXEMPLO:

Maria tem estado preocupada com o resultado (receitas – gastos) de sua empresa durante os meses.
Ela tem feito somente a declaração anual de rendimentos que é necessária devido a sua condição de
MEI. Ela tem somente o sentimento de que seu salão de beleza “Bella” tem um bom resultado, pois ela
trabalha bastante e sabe que entra dinheiro. Mas ela não sabe dizer, na ponta do lápis, se o resultado
no final do mês é positivo ou negativo.

Como a cada dia ela vem implementando ferramentas que estão lhe auxiliando a melhorar a gestão de
seu salão, ela decidiu aderir a mais uma dessas ferramentas, o “Demonstrativo de Resultado”.

Nessa ferramenta ela começou a lançar todas as receitas que teve nos meses de janeiro e fevereiro
(Passo 1).
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JAN/2015

FEV/2015

Vendas de produtos
(com Nota Fiscal)

R$ 1.000,00

R$ 0,00

Vendas de produtos
(sem Nota Fiscal)*

R$ 3.000,00

R$ 2.100,00

Prestação de serviços
(com Nota Fiscal)

R$ 0,00

R$ 0,00

Prestação de serviços
(sem Nota Fiscal)*

R$ 11.137,00

R$ 9.345,00

Outras receitas
(aplicações no banco, etc.)

R$ 0,00

R$ 0,00

TOTAL DE ENTRADAS (A)

R$ 15.137,00

R$ 11.445,00

MÊS/ANO
ENTRADAS (RECEITAS)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Depois, ela lançou todos os gastos que teve nesse período também (Passo 2).
JAN/2015

FEV/2015

Retirada do(s) proprietário(s) **

R$ 4.000,00

R$ 6.000,00

Gastos com os produtos para
venda

R$ 4.100,00

R$ 3.800,00

Gastos com os serviços
prestados ***

R$ 3.000,00

R$ 1.900,00

Carnê de arrecadação - MEI

R$ 45,40

R$ 45,40

DAS - Documento de Arrecadação Simples

R$ 0,00

R$ 0,00

Folha de pagamento

R$ 0,00

R$ 0,00

Outros tributos (impostos, taxas
e outros)

R$ 140,78

R$ 376,54

Gastos com juros e taxas de
bancos

R$ 0,00

R$ 0,00

Aluguel da empresa

R$ 600,00

R$ 600,00

Energia elétrica da empresa

R$ 100,00

R$ 112,00

Água

R$ 43,00

R$ 43,00

Telefone da empresa

R$ 24,00

R$ 24,00

Internet da empresa

R$ 0,00

R$ 0,00

Combustível da empresa

R$ 0,00

R$ 0,00

Manutenção do veículo da
empresa

R$ 0,00

R$ 300,00

Manutenção da empresa

R$ 0,00

R$ 0,00

Serviços contábeis

R$ 70,00

R$ 70,00

Segurança da empresa

R$ 80,00

R$ 115,00

R$ 12.203,18

R$ 13.385,94

MÊS/ANO
SAÍDAS (GASTOS)

Despesas diversas da empresa

TOTAL DE SAÍDAS (B)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
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Com isso, ela pôde calcular o valor do resultado de seu negócio nesses dois meses (Passo 3):
RESULTADO PERÍODO (C)

R$ 2.933,82

-R$ 1.940,94

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

C=A-B

C=A-B

C=A-B

C=A-B

C=A-B

C=A-B

Maria percebeu que com o resultado positivo de janeiro ela aumentou suas retiradas em fevereiro, sen-

do esse o principal motivo dos gastos desse mês. Esse aumento das retiradas e a queda nas receitas
foram os principais motivos que comprometeram o resultado de fevereiro.

Como a ferramenta também está disponível em planilha para o computador, Maria aproveitou para
fazer os lançamentos e verificar o gráfico que apresenta as relações de receitas, gastos e resultado de
seu negócio mês a mês.

DEMONSTRATIVO RESULTADO DO PERÍODO
R$ 16.000,00
R$ 14.000,00
R$ 12.000,00
R$ 10.000,00
R$ 8.000,00
R$ 6.000,00
R$ 4.000,00
R$ 2.000,00
R$ 0,00
- R$ 2.000,00
- R$ 4.000,00
JAN/2015

FEV/2015

R$ 2.933,82

R$ 1.940,94

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Entrada (receita)

R$ 15.137,00

R$ 11.445,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Saídas

R$ 12.203,18

R$ 13.385,94

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Resultado período

(c)

No gráfico, é possível verificar que a linha das receitas (marcador quadrado em verde) estava acima da

linha dos gastos (marcador redondo em vermelho) no mês de janeiro. Mas esse valor cai em fevereiro,

ficando abaixo da linha dos gastos, o que demonstra um resultado negativo (colunas em azul) nesse

mês. A tabela abaixo do gráfico traz as informações de valores mensais para as receitas, gastos e
resultado.

Com os gráficos, Maria pôde observar, ao longo dos meses, como está indo o resultado de seu negócio.
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Ferramenta – demonstrativo resultado: formulário lançamento
MÊS/ANO
ENTRADAS (RECEITAS)
Vendas de produtos (com Nota Fiscal)
Vendas de produtos (sem Nota Fiscal)*
Prestação de serviços (com Nota Fiscal)
Prestação de serviços (sem Nota Fiscal)*
Outras receitas (aplicações no banco, etc.)

TOTAL DE ENTRADAS (A)
SAÍDAS (GASTOS)
Retirada do(s) proprietário(s) **
Gastos com os produtos para venda
Gastos com os serviços prestados ***
Carnê de arrecadação - MEI
DAS - Documento de Arrecadação Simples
Folha de pagamento
Outros tributos (impostos, taxas e outros .)
Gastos com juros e taxas de bancos
Aluguel da empresa
Energia elétrica da empresa
Água
Telefone da empresa
Internet da empresa
Combustível da empresa
Manutenção do veículo da empresa
Manutenção da empresa
Serviços contábeis
Segurança da empresa
Despesas diversas da empresa

TOTAL DE SAÍDAS (B)
RESULTADO PERÍODO (C)
C=A-B

C=A-B

C=A-B

C=A-B

C=A-B

C=A-B

* Vendas e Prestação de Serviço sem Nota Fiscal: O MEI deverá obrigatoriamente emitir nota fiscal nas vendas e nas prestações de serviços realizadas para pessoas
jurídicas (empresas - CNPJ) de qualquer porte, ficando dispensada essa emissão quando para pessoa física (consumidor final - CPF)

** Retirada do(s) proprietário(s): não se limita somente à retirada de valores, mas também ao pagamento de despesas pessoais com dinheiro do Caixa (combustível,
aluguel, refeições e outros)

*** Gastos com serviços prestados: esses gastos englobam custo com ferramentas de trabalho, materiais utilizados na realização do serviço e outros
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GESTÃO DE ESTOQUES
O QUE É:

Esta ferramenta tem como objetivo auxiliá-lo no controle dos seus estoques (produtos, matérias-primas

e materiais). Você poderá definir qual a quantidade mínima ou máxima necessária de um determinado
produto e também qual o momento ideal para fazer um novo pedido, evitando, principalmente, a falta
de produtos para seus clientes.

POR QUE UTILIZAR:

Com a utilização dessa ferramenta você vai entender qual a quantidade e o valor em estoque de seus

produtos e vai saber, ainda, quanto deve estocar. Além disso, você poderá saber quando deve fazer um
novo pedido para que não faltem produtos para seus clientes. Gerir estoques, nesse caso, não serve
apenas para você reduzir os custos de estoques, mas também para que não faltem produtos para seus
clientes.

Usando esta ferramenta você estará contribuindo para alavancar seu negócio, pois as ações direcionadas poderão refletir em vantagens, tais como:

• Identificar os produtos estratégicos para seu negócio;

• manter em estoque somente os produtos que são, de fato, necessários; e
• diminuir custo com estoque de produtos desnecessários.

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

• Comprar mais ou menos que o necessário para determinado período;

• aplicar recursos financeiros em estoque de suprimentos, sem necessidade; e

• correr o risco de perder o prazo de vencimento de determinados produtos, no caso de estoques altos
e não consumidos.

COMO:

Para implantar essa ferramenta, sugerimos que você siga os passos abaixo:
Passo 1: Identificar os principais produtos do estoque

Nessa etapa você deve identificar quais produtos serão considerados para o uso da ferramenta; definir os
critérios de seleção dos produtos que terão seu estoque monitorado (volume, custo ou validade e outros).
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Passo 2: Manter atualizadas as movimentações do estoque

Registrar no formulário “Ficha de Movimentação Estoque” as entradas e saídas do item do estoque,
juntamente com seus respectivos valores.

Passo 3: Acompanhar os valores em estoque

Registrar no formulário “Valor do Estoque” os valores dos estoques a cada fechamento de mês.
Passo 4: Revisar periodicamente os estoques

A procura por seus produtos e serviços varia ao longo dos meses. Dessa forma, é importante que revise periodicamente seus estoques buscando identificar seus produtos ou materiais que estão parados

há muito tempo e que possam ser vendidos. Verificar se as quantidades de produtos em estoque são
suficientes para atender os clientes e não deixar faltar.

DICAS:

• Na organização dos estoques, lembre-se sempre de que os produtos com data de vencimento mais
recentes devem ser armazenados na frente, para que sejam consumidos primeiro; e

• compras estratégicas não podem ser desconsideradas. Dependendo do produto e da promoção que
você encontrar, pode valer a pena fazer uma compra maior.

EXEMPLO:

Maria percebeu que tinha muitos produtos em estoque em seu salão de beleza. Dentre esses produtos,
havia aqueles que ela revendia e também os que ela utilizava no dia a dia do salão. Não havia produtos
vencidos, mas vários que estavam nas prateleiras há um bom tempo.

Assim, Maria decidiu começar a controlar formalmente seus estoques para evitar que, na correria do
dia a dia, não compre algo que já tenha em estoque, alem de estar atenta para fazer promoções dos
itens que estão parados há muito tempo.

Maria identificou os principais produtos de seu salão e dentre eles estava o alicate de cutícula. Como

seus clientes ficam impressionados com a habilidade de Maria em fazer suas unhas, muitos atribuem
essa aptidão aos alicates que Maria utiliza. Como esses produtos são bons mesmo, muitos clientes
compram alicates no salão de Maria para tê-los em casa (Passo 1).

Maria fez o levantamento das compras que realizou em janeiro e fevereiro e das vendas efetuadas

nesses meses. Com essas informações em mãos, ela lançou tudo no formulário “Ficha de Movimentação de Estoque”. Com o saldo final, Maria pôde calcular o valor de seu estoque de alicates (Passo 2).
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FICHA DE MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE
Produto: Alicate cutícula
Fornecedores: JMC Cosméticos e DLC Protutos de Beleza
Quantidade Mínima: 3
Quantidade máxima: 25

Data

12/01/15

Entradas

Saldo

Quantidade
Entrada (A)

Validade

Valor und. (B)

Valor total
(C) = A x B

12

não tem

R$ 23,40

R$ 280,80

Saldo

Quantidade
Saída (D)

Validade

(E) = A - D +
saldo anterior
12

19/01/15

3

não tem

9

26/01/15

4

não tem

5

10/02/15

12

não tem

R$ 25,30

R$ 303,60

24/02/15

17
4

Valor Médio (F):

R$ 24,35

não tem
Valor Estoque (G):

soma de (C) / soma de (A)

13
R$ 316,55

saldo em estoque (E) x (F)

Nesse caso, ela possuía 13 alicates em estoque no final de fevereiro, a um valor médio de R$24,35 a
unidade, o que totalizou R$ 316,55 (13 x R$ 24,35) em estoque de alicates. O valor médio foi calculado

somando todos os valores totais lançados (R$ 280,80 + R$ 303,60 = R$ 584,40) e dividindo o resultado
pelas quantidades de alicates que entraram no estoque no período (12 + 12 = 24). Assim o custo médio
foi de R$ 24,35 (R$ 584,40/24).

Após preencher a ficha de vários de seus produtos e matérias-primas, Maria decidiu lançar os valores

de estoque de cada um no formulário “Valor de Estoque” (Passo 3). Assim ela pôde acompanhar a
evolução dos valores de seu estoque ao longo dos meses. Ela aproveitou que está trabalhando as
ferramentas na versão das planilhas eletrônicas e já fez o lançamento no computador para ter acesso
ao gráfico dos valores totais dos estoques mês a mês.
VALOR DO ESTOQUE
Produtos e matérias-primas em estoque

JAN/2015

FEV/2015

Valores

Valores

Alicate

R$ 117,00

R$ 316,55

Xampu

R$ 670,00

R$ 430,00

Creme

R$ 540,00

R$ 320,00

Condicionador

R$ 460,00

R$ 510,00

Tintas

R$ 1.300,00

R$ 1.000,00

Valor mensal do estoque (soma mensal dos produtos)

R$ 3.087,00

R$ 2.576,55

descreva os produtos

somatório:
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VALOR MENSAL DO ESTOQUE
R$ 3.200,00
R$ 3.100,00
R$ 3.000,00
R$ 2.900,00
R$ 2.800,00
R$ 2.700,00
R$ 2.600,00
R$ 2.500,00
R$ 2.400,00
R$ 2.300,00

Valor mensal do estoque (calculado)

JAN

FEV

R$
3.083,00

R$
2.576,55

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Visualizando o gráfico, ela pôde verificar facilmente que o valor de seu estoque baixou entre os meses
de janeiro e fevereiro (linha em azul).

Ferramenta – gestão de estoques: formulário lançamento
FICHA DE MOVIMENTAÇÃO DO ESTOQUE
Produto:
Fornecedores:
Quantidade mínima:

Data

Quantidade máxima:

Entradas
Quantidade
Entrada (A)

Saldo
Validade

Valor und. (B)

Valor total
(C) = A x B

Valor Médio (F):
soma de (C) / soma de (A)

Quantidade
Saída (D)

Saldo
Validade

(E) = A - D +
saldo anterior

Valor Estoque (G):
saldo em estoque (E) x (F)
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somatório

Valores

Descreva os produtos

Valor mensal do estoque
(soma mensal dos produtos)

JAN

Produtos e matérias-primas em estoque
Valores

FEV
Valores

MAR
Valores

ABR
Valores

MAI

VALOR DO ESTOQUE
Valores

JUN
Valores

JUL
Valores

AGO
Valores

SET

Ferramenta – gestão de estoques: formulário valor do estoque

Valores

OUT
Valores

NOV

Valores

DEZ
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PERFORMANCE EM SERVIÇO
FONTE: Negócio a Negócio - Etapa 3.

O QUE É:

A Performance em Serviço é uma ferramenta que mede a performance do serviço prestado pela sua
empresa sob o ponto de vista do cliente.

POR QUE UTILIZAR:

A qualidade do serviço percebida pelo cliente tem alto impacto sobre a sua intenção em retornar ao

seu estabelecimento. Assim, conhecer o nível de performance atual de seu serviço o torna apto a
melhorá-lo e a medir o impacto das mudanças sob o ponto de vista de seu cliente. Você pode verificar
sua performance a partir de cinco dimensões: 1) aspectos tangíveis; 2) confiabilidade; 3) presteza;
4) segurança; 5) empatia.

COMO:

Aplicando a Ferramenta
A seguir,

é apresentado o formulário para medir a Performance em Serviço1. Distribua-o formulário a

seus clientes em diferentes períodos do dia e ao longo da semana. Ao distribuir o formulário, explique

ao cliente como ele deve preencher a ferramenta, de acordo com as instruções que constam no próprio
modelo.

Durante as visitas do Agente de Orientação em Serviços, ele irá orientá-lo sobre a aplicação desse
formulário e, nas visitas seguintes, deverá gerar um resultado das informações compiladas.

Após a execução do projeto, você poderá seguir realizando a análise das informações do formulário
por meio de uma planilha eletrônica (Excel, OpenOffice e outros) que lhe será oferecida. Considerando

o volume de dados envolvido para a análise, não é viável realizar a sua compilação sem o auxílio de
um computador.

Para cada um dos formulários preenchidos, lance os valores atribuídos pelo cliente a cada uma das 22

questões. Ao final, você terá o resultado de sua performance em cada uma das cinco dimensões
(aspectos tangíveis; confiabilidade; presteza; segurança; empatia), bem como o resultado consolidado
em sua totalidade.

1
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Questionário extraído da obra de Salomi, et al, intitulada SERVQUAL x SERVPERF: Comparação entre Instrumentos para Avaliação da
Qualidade de Serviços Internos. Publicada na revista GESTÃO & PRODUÇÃO, v.12, n.2, p.279-293, mai-ago. 2005.
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Após os lançamentos na planilha eletrônica você saberá, em uma escala percentual de 0% a 100%,

qual sua performance total segundo a percepção do cliente. Quanto maior for esse valor, melhor será

sua performance percebida pelo consumidor. Os resultados também são disponibilizados para cada

uma das cinco dimensões. A partir da análise dessas informações você pode estabelecer ações direcionadas que contribuam para a melhora de sua performance.

EXEMPLO

A seguir, você pode conferir as questões que compõem cada uma das dimensões e um exemplo com
dois clientes respondentes. Para responder, o cliente atribui a cada uma das questões um valor entre
1 a 5, sendo que 1 é “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente, e os valores 2, 3 e 4 representam
notas intermediárias dessa percepção.

RESPONDENTES
ITEM

QUESTÃO

1

A Empresa tem equipamentos modernos.

2

As instalações físicas da Empresa são visualmente atrativas.

DIMENSÃO

Aspectos tangíveis

1

2

4

5

3

5

4

4

3

Os empregados da Empresa são bem-vestidos.

4

A aparência das instalações físicas da Empresa é conservada de acordo com
o serviço oferecido.

3

5

5

Quando esta Empresa promete fazer algo em certo tempo, realmente o faz.

4

4

6

Quando você tem algum problema com a Empresa, ela é solidária e o deixa
seguro.

4

4

7

A Empresa é de confiança.

4

5

8

A Empresa fornece o serviço no tempo prometido.

4

5

9

A Empresa mantém seus registros de forma correta.

3

5

10

A Empresa não informa exatamente quando os serviços serão executados.

4

3

11

Você não recebe serviço imediato dos empregados da Empresa.

1

2

1

2

Confiabilidade

Presteza

12

Os empregados da Empresa não estão sempre dispostos a ajudar os clientes.

13

Empregados da Empresa estão sempre ocupados em responder aos pedidos
dos clientes.

4

2

14

Você pode acreditar nos empregados da Empresa.

5

4

15

Você se sente seguro em negociar com os empregados da Empresa.

5

4

4

4

1

1

1

2

1

2

1

2

16

Os empregados da Empresa são educados.

17

Os empregados da Empresa não obtêm suporte adequado dela para cumprir
suas tarefas corretamente.

18

Segurança

A Empresa não dá atenção individual a você.

19

Os empregados da Empresa não dão atenção pessoal.

20

Os empregados da Empresa não sabem das suas necessidades.

21

A Empresa não tem como objetivo cumprir o interesse dos clientes.

2

2

22

A Empresa não tem os horários de funcionamento convenientes aos clientes.

2

2

Empatia

3

4

5
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A partir das respostas lançadas, o resultado para esse exemplo é apresentado no seguinte quadro:
Dimensão

Score

Score máximo

Desempenho (%)

Aspectos tangíveis

33

40

82,5

Confiabilidade

42

50

84,0

Presteza

29

40

72,5

Segurança

36

40

90,0

Empatia

43

50

86,0

GERAL

183

220

83,2

A dimensão mais bem avaliada pelos clientes foi a segurança (90%) em relação à empresa, e com
a menor pontuação encontra-se avaliada a presteza (72,5%). Na avaliação geral, a empresa obteve
83,2%. Analisando os resultados em cada uma das dimensões, você poderá direcionar esforços para
melhorar os pontos deficitários, bem como para manter os pontos que os clientes avaliam positivamente.
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Ferramenta – performance em serviço
Identificação
Empresa:

Data:

/

/

Instruções
Dadas as afirmações abaixo, marque “x” em apenas uma das respostas na escala numérica ao lado, variando de 1 (discordo plenamente) a 5
(concordo plenamente), de acordo com sua experiência com o serviço na atual empresa.

Discordo
plenamente

ITEM

QUESTÃO

1

A Empresa tem equipamentos modernos.

2

As instalações físicas da Empresa são visualmente atrativas.

3

Os empregados da Empresa são bem-vestidos.

4

A aparência das instalações físicas da Empresa é conservada de acordo com o serviço oferecido.

5

Quando esta Empresa promete fazer algo em certo tempo, realmente
o faz.

6

Quando você tem algum problema com a Empresa, ela é solidária e o
deixa seguro.

7

A Empresa é de confiança.

8

A Empresa fornece o serviço no tempo prometido.

9

A Empresa mantém seus registros de forma correta.

10

A Empresa não informa exatamente quando os serviços serão executados.

11

Você não recebe serviço imediato dos empregados da Empresa.

12

Os empregados da Empresa não estão sempre dispostos a ajudar os
clientes.

13

Empregados da Empresa estão sempre ocupados em responder aos
pedidos dos clientes.

14

Você pode acreditar nos empregados da Empresa.

15

Você se sente seguro em negociar com os empregados da Empresa.

16

Os empregados da Empresa são educados.

17

Os empregados da Empresa não obtêm suporte adequado dela para
cumprir suas tarefas corretamente.

18

DIMENSÃO

1

2

Concordo
plenamente
3

4

5

A Empresa não dá atenção individual a você.

19

Os empregados da Empresa não dão atenção pessoal.

20

Os empregados da Empresa não sabem das suas necessidades.

21

A Empresa não tem como objetivo cumprir o interesse dos clientes.

22

A Empresa não tem os horários de funcionamento convenientes aos
clientes.
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CARACTERÍSTICAS DO COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR
FONTE: Sebrae/Empretec

A seguir, são apresentadas dez características essenciais do comportamento empreendedor.

1. Busca de oportunidades e iniciativa

Desenvolve a capacidade de se antecipar aos fatos e de criar oportunidades de negócios com novos
produtos e serviços. Um empreendedor com essas características bem trabalhadas:
• age com proatividade, antecipando-se às situações;
• busca a possibilidade de expandir seus negócios;

• aproveita oportunidades incomuns para progredir.

2. Persistência

Desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. A pessoa com essa
característica:

• não desiste diante de obstáculos;

• reavalia e insiste ou muda seus planos para superar objetivos;
• esforça-se além da média para atingir seus objetivos.

3. Correr riscos calculados

Envolve a disposição para assumir desafios e responder por eles. O empreendedor com essa característica:

• procura e avalia alternativas para tomar decisões;
• busca reduzir as chances de erro;

• aceita desafios moderados, com boas chances de sucesso.

4. Exigência de qualidade e eficiência

Está relacionada à disposição e à inclinação para fazer sempre mais e melhor. Um empreendedor com
essa característica:

• melhora continuamente seu negócio ou seus produtos;
• satisfaz e excede as expectativas dos clientes;

• cria meios para cumprir prazos e padrões de qualidade.

5. Comprometimento

Característica que envolve sacrifício pessoal, colaboração com os funcionários e esmero com os
clientes. O empreendedor:

• traz para si as responsabilidades sobre o sucesso e o fracasso;
• atua em conjunto com a sua equipe para atingir os resultados;

• coloca o relacionamento com os clientes acima das necessidades de curto prazo.
30
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6. Busca de informações

Característica que envolve a atualização constante de dados e informações sobre clientes, fornecedores, concorrentes e sobre o próprio negócio. O empreendedor:
• envolve-se pessoalmente na avaliação do seu mercado;

• investiga sempre como oferecer novos produtos e serviços;
• busca a orientação de especialistas para decidir.

7. Estabelecimento de metas

Compreende saber estabelecer objetivos que sejam claros para a empresa, tanto em longo quanto em
curto prazo. Assim, o empreendedor:

• persegue objetivos desafiantes e importantes para si;
• tem clara visão de longo prazo;

• cria objetivos mensuráveis, com indicadores de resultado.

8. Planejamento e monitoramento sistemáticos

Desenvolve a organização de tarefas de maneira objetiva e com prazos definidos, a fim de que possa
ter os resultados medidos e avaliados. O empreendedor com essa característica bem trabalhada:
• enfrenta grandes desafios, agindo por etapas;

• adequa rapidamente seus planos às mudanças e variáveis de mercado;

• acompanha os indicadores financeiros e os leva em consideração no momento de tomada de decisão.

9. Persuasão e rede de contatos

Engloba o uso de estratégia para influenciar e persuadir pessoas e se relacionar com pessoas-chave
que possam ajudar a atingir os objetivos do seu negócio. Dessa forma, o empreendedor:
• cria estratégias para conseguir apoio para seus projetos;
• obtém apoio de pessoas-chave para seus objetivos;

• desenvolve redes de contatos e constrói bons relacionamentos comerciais.

10. Independência e autoconfiança

Desenvolve a autonomia para agir e manter sempre a confiança no sucesso. Um empreendedor que
possui essa característica:

• confia em suas próprias opiniões mais do que nas dos outros;
• é otimista e determinado, mesmo diante da oposição;
• demonstra confiança na sua própria capacidade.
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DIAGNÓSTICO COMPORTAMENTAL
AUTOAVALIAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO EMPREENDEDOR

Para melhor compreensão do comportamento dos empresários, pedimos que você preencha estas
questões de 1 a 30, correspondentes às características empreendedoras. Este questionário é uma
autoavaliação, isto é, reflete a sua forma de agir segundo a sua própria percepção.

Leia cuidadosamente cada afirmação e decida qual a resposta que melhor se aplica a sua realidade.
Marque o número selecionado na linha à direita de cada afirmação.
1 Dificilmente acontece

2 Às vezes acontece

3 Sempre acontece

EXEMPLO:
Afirmação
Mantenho-me calmo em situações tensas

Resposta
1

2

3

Se você responder, por exemplo, o número 2 nessa afirmação, está indicando que às vezes acontece de você manter-se calmo em situações
tensas. Essa é sua maneira de se comportar. Todas as questões devem ser preenchidas, obrigatoriamente. Algumas afirmações podem ser
similares, mas nenhuma é exatamente igual. Seja honesto consigo. Lembre-se: ninguém faz tudo ou sabe fazer tudo corretamente. Caso você
tenha interesse em conhecer mais sobre as características empreendedoras, poderá participar das palestras e treinamentos oferecidos pelo
SEBRAE.

Afirmação

Resposta

1. Quando desconheço algo, não me importo em buscar informações.

1

2

3

2. As pessoas concordam comigo baseadas em meus argumentos ou nas estratégias que adoto.

1

2

3

3. Escolho situações em que posso controlar ao máximo os resultados, considerando as possibilidades de êxito
ou fracasso antes de agir.

1

2

3

4. Diante das necessidades do mercado, implanto inovações em meus produtos/serviços ou amplio a área geográfica de atuação de minha empresa.

1

2

3

5. Reconheço minha responsabilidade nas falhas e nos eventuais prejuízos financeiros e tomo providências para
corrigi-los.

1

2

3

6. Acredito que posso ser bem-sucedido em qualquer atividade que me proponho a executar, mesmo sendo algo
difícil ou desafiador.

1

2

3

7. Meu rendimento no trabalho é bastante eficaz, pois faço as coisas de acordo com o que foi estabelecido, dando
ênfase à otimização do tempo.

1

2

3

8. Para mim, é mais importante a minha opinião do que a opinião de outras pessoas sobre o que faço e a maneira
como eu faço.

1

2

3

9. Executo minhas atividades, bem como as atividades dos funcionários no dia a dia de minha empresa.

1

2

3

10. Adoto como parâmetro nas negociações o ditado “quem não arrisca, não petisca”.

1

2

3
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Afirmação

Resposta

11. Busco toda e qualquer informação disponível no mercado para utilizá-la em minha empresa.

1

2

3

12. Sei de forma clara o que quero alcançar no futuro breve, e estabeleço parâmetros que permitam medir e
avaliar o meu desempenho.

1

2

3

13. Faço as coisas preocupando-me com meus clientes, pois eles sempre têm razão e estão acima de qualquer
coisa.

1

2

3

14. Defino, a cada dia, o percentual de lucro que quero obter em minha empresa.

1

2

3

15. Quando tenho um projeto de grande porte, divido-o em tarefas mais simples, com prazos estabelecidos
antecipadamente.

1

2

3

16. Mesmo que eu já esteja obtendo bons resultados em minha empresa, encontro formas de melhorar o que faço
(agilidade, custos, qualidade e outros).

1

2

3

17. Confio em minha capacidade de tomar decisões e solucionar problemas desafiantes que encontro na rotina
empresarial.

1

2

3

18. Na execução das atividades, minha intuição e criatividade são suficientes para decidir como fazer. Organização e controle são aspectos secundários.

1

2

3

19. Identifico pessoas influentes e solicito apoio delas para alcançar minhas metas, pois somente assim consigo
obter resultados positivos.

1

2

3

20. Insisto várias vezes para conseguir o que pretendo.

1

2

3

21. Aproveito, sem restrições, todas as oportunidades que surgem no mercado, pois elas trazem retorno financeiro.

1

2

3

22. Com objetivos comerciais, envio mensagens/brindes aos clientes em datas especiais.

1

2

3

23. Faço controles financeiros por meio de registros e utilizo esses dados para subsidiar as minhas decisões.

1

2

3

24. Quando encontro dificuldades na execução de uma atividade, permito-me aguardar um tempo até que elas se
resolvam.

1

2

3

25. Quando necessário, trabalho muito e com afinco para completar uma tarefa ou alcançar um objetivo.

1

2

3

26. Faço coisas que, na opinião dos outros, são arriscadas.

1

2

3

27. Minhas ações diárias são fortemente influenciadas por meus objetivos de vida futuros.

1

2

3

28. Visito feiras e participo de eventos correlatos ao meu empreendimento para conhecer novos produtos/serviços
e fornecedores.

1

2

3

29. Encontro oportunidades de novos negócios quando identifico necessidades ou diagnostico problemas reais.

1

2

3

30. Realizo vendas para clientes, ainda que não tenha lucro imediato, tendo em vista futuras possibilidades de
outros negócios com eles.

1

2

3
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