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RESUMO 

O presente trabalho foi realizado na Marmoraria SPERANDIO Ltda., empresa que 
comercializa produtos elaborados em mármores e granitos. Localizada na região da grande 
Florianópolis, atuando desde _o ano de mil novecentos e noventa, encontrando-se 

atualmente consolidada no setor no qual está inserida. Para a elaboração deste trabalho fez- 
se uso do método de Estudo de Caso, utilizando-se de técnicas de pesquisa exploratória, 
com ai finalidade de identificar e analisar fatores que fazem parte das atividades diárias da 
empresa. A análise e formulação de sugestões foram baseadas em fundamentação teórica, 
obtida através de um estudo e pesquisa bibliográfica, capazes de promover altemativas para 
solução e melhoria de aspectos problemáticos que englobam a área organizacional, 

financeira, de produção e mercado da empresa estudada. Primeiramente destacou-se a 

realidade encontrada na empresa, seguida de uma análise e propostas de melhoria.
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1. 1N_rRoDUÇÃo 
1 .àzr /.,~¡.

V 

._‹.,'‹ ._ . J. _¡.
' 

1.1 Caracterização da empresa 

O trabalho foi realizado na Marmoraria SPERANDIO Ltda., empresa que 
desenvolve suas atividades utilizando pedras de marmore e granito como suas principais 
matérias-primas. ,-,Í 

" *
- 

A empresa foi fundada no dia dezenove de outubro de 1990 e encontra-se 

localizada na Rodovia SC 401, km O5, bairro Saco Grande II no municipio de Florianopolis 
- SC. ' '

- 

Dezessete funcionários compõem a empresa, onde quatro destes atuam em 
atividades administrativas e os demais na área produtiva. . 

1.2 Identificação do problema 
' O processonde globalização e' capaz de gerar várias oportunidades para as empresas, 

mas também faz com que a concorrência entre estas aumente consideravelmente. A busca 
pela qualidade e processos gerenciais que auxiliem as empresas a tomarem-se mais 

competitivas dentro deseu segmento de atuação são aspectos que devem ser considerados. 
A empresa em estudo, apesar de consolidada no mercado, apresenta alguns aspectos 

em seus processos administrativos, que acabam limitando suas oportunidades de 

crescimento e destaque no setor em que atua. 

1.3 Justificativa “
' 

Para os proñssionais que atuam na área de administração de empresas a busca pela 
melhoria de processos e rotinasadministrativas e' um desafio constante e necessário para o 
desenvolvimento e sobrevivência das organizações. 

O presente trabalho possui a finalidade de definir a realidade organizacional da 
Marmoraria SPERANDIO Ltda, bem como sugerir ações que contribuam para a melhoria 
de suas rotinas administrativas. Embasado em um estudo bibliográfico serão formuladas 

propostas com relação aos aspectos organizacionais, financeiros, de produção e mercado na 
empresa a ser estudada. '



12 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

'Definir e avaliar a estrutura organizacional da Marmoraria SPERANDIO Ltda., 
conforme as Teorias Administrativas, para que se possa traçar uma proposta de melhoria de 
suas atividades operacionais. s 

2.2 Objetivos específicos: 

~/ Apontar os aspectos relevantes de organização empresarial, administração 

financeira, produção e mercado, na empresa estudada; 
L

, 

~/ Identificar e analisar os processos existentes em cada área estudada da empresa. 
\/ Sugerir altemativas de melhoria, relacionados aos aspectos estudados.
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3. FUNDANIENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Aspectos organizacionais 

A existência de várias teorias administrativas não extrai das empresas seus próprios 
métodos e maneiras de gerenciar. Toda e- qualquer empresa possui suas nuances, 

independentemente do seu porte ou tamanho. Porém verificou-se que empresas menores 
possuem algumas peculiaridades em comum. A classificação de uma empresa de pequeno 
porte leva em consideração determinados critérios. Estes podem ser aplicados em diversas 
areas e outros, apenas para empresas que atuam em- setores específicos. De acordo com 
Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 28), os critérios utilizados para medir o tamanho das 
organizações são: 

1. Número de empregados; 
2. Volume de vendas; 
3. Valor dos ativos; 

4. Seguro da força de trabalho; e 

5. Volume de depósitos. 
O primeiro critério é largamente utilizado para essa medição. 
Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 29), ainda estabelecem padrões que oferecem 

uma imagem mais clara da pequena empresa, a saber: 

\/ O financiamento do negócio é fornecido por um indivíduo ou grupo pequeno; 
~/ Exceto por sua função de marketing, as operações da empresa são localizadas 

geograficamente; 
~/ Em comparação com as maiores empresas no setor, a organização é pequena; e 

~/ O número de empregados geralmente é menor que 100. 

A definição de pequena empresa a ser utilizada segue os padrões citados acima, já 
que a empresa em estudo se encaixa nos mesmos. 

As tarefas de um gerente em uma pequena organização possuem nuances quando se 
toma por base comparativa uma de porte maior. A atmosfera organizacional' é bem
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diferente. E também, as empresas pequenas sofrem constantes mudanças em suas 

necessidades organizacionais e gerenciais à medida que se movem da sua fundação até a 

necessidade da criação de um stajj' administrativo. 
Segundo Stoner e Freeman (1995, p. 245), a “estrutura organizacional proporciona 

estabilidade e ajuda os membros da organizaçao a alcançarem seus objetivos”. Ou seja, por 
mais que as empresas de pequeno porte devam ter uma estrutura flexível para se adaptar 
constantemente às mudanças, toma-se necessario, mesmo assim, que esta tenha sido bem 
definida. Somente desta forma e' que a organização alcançará seus objetivos. O autor ainda 
demonstra que muitas organizações estão adotando modelos mais flexíveis, onde a estrutura 
é mais informal, agilizando assim todo seu processo administrativo frente a uma nova 
realidade que possa surgir. '

4 

As empresas de menor porte possuem determinados aspectos que as distinguidas de 
maior porte. De acordo com Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 419) as empresas 

pequenas sofrem constantes mudanças em suas necessidades organizacionais e 

gerenciais...”. Ou seja, os gerentes que atuam em empresas pequenas acabam por ter de 
assumir em uma única função, tarefas de diferentes áreas da empresa. A necessidade de um 
profissional adequado para atuar nessa função toma-se então um elemento-chave para o 

sucesso da empresa. O profissional deve ter uma gama de conhecimentos além de muito 
talento para atuar de forma multiíuncional. 

As pequenas empresas passam por alguns estágios de crescimento, que geram 
algumas implicações na sua forma de gerenciamento. De acordo com Longenecker, Moore 
e Petty (1997, p. 421), “à medida que o negócio formado se torna estabelecido e cresce, sua 
organização e padrão gerencial mudam. Em alguma extensão, o gerenciamento precisa se 
adaptar ao crescimento e à mudança em qualquer organização”. Em suma, a necessidade de 
um planejamento eficaz se toma mais acentuada à medida que o negócio se expande. Em 
complementação a essa idéia, o fundador da organização como gerente desta, tende a 

assumir mais riscos que um gerente profissional. 

3.1. 1 Estrutura organizacional 

A estrutura organizacional é composta pelos elementos que compõem a organização 
formalmente. Sua função e' determinar como as coisas devem ser feitas para que sejam
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alcançadas as metas estabelecidas pelos administradores. Segundo Stoner e Freeman (1995, 
p. 245) “a estrutura organizacional refere-se ao modo como as atividades são divididas, 
organizadas e coordenadas”. Ou seja, é a estrutura que determina quais funçoes serao 

desempenhadas pelas mais diversas áreas. Existem os mais variados tipos de estrutura e a 

determinação de sua caracteristica vai depender da maneira como esta e' constituída. A 
construção de uma estrutura organizacional depende da "divisão do trabalho, da 

departamentalização e da coordenação" (STONEK FREEMAN, 1995, p. 246). No caso da 
divisão do trabalho é a fragmentação das tarefas em atividades mais simples de serem 
realizadas (especialização das tarefas). À nivel de departamentalização as atividades são 
divididas de acordo com o número de departamentos contidos no organograma 
organizacional. E, com relação á coordenação, tem-se a integração das divisões de tarefas 
anteriores, sendo realizadas de forma separada, buscando atingir os objetivos da 

organização. 

A representaçao gráfica da estrutura de uma empresa é o organograma. “Esse 
diagrama e' a representação visivel de um conjunto completo de atividades e processos 
subjacentes de uma organização”. Daft (1999, p. 133). Através da visualização do 
organograma é possivel se ter uma ideia mais clara de como estão distribuidas as atividades 
de uma empresa. Alguns fatores influenciam e afetam o desenho da estrutura 

organizacional. De acordo com Daft (1999, p. 133) esses aspectos são: 
/ O ambiente no qual a empresa atua; - 

~/ As metas a serem atingidas; 
~/ 

E 

Atecnologia utilizada; e 

W O tamanho da organização. 
As estruturas possuem ainda uma outra divisão, formal e informal. Entende-se que 

as estruturas formais são aquelas representadas no organograma funcional da empresa. 
Porém, constata-se que existe também uma estrutura informal, que é formada pelos grupos 
informais existentes em uma organização e que não se encontra e nem pode ser descrita em 
um organograma, ou zo são em forma de linhas pontilhadas. Para melhor entender-se a 

estrutura informal de uma organização deve-se levar em consideração o seu conceito. 

Segundo Stoner e Freeman (1995, p. 246):
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A estrutura da organização informal é os relacionamentos não documentados e não 
reconhecidos oficialmente entre os membros de uma organização que surgem 
inevitavelmente em decorrência das necessidades pessoais e grupais dos 

empregados. 

Ou seja, 
u 
as pessoas vão, por necessidades pessoais, se unir a outras 

independentemente da sua função na empresa. Toda a empresa possui uma estrutura 
informal e é de suma importância para a organização o reconhecimento da mesma, e ter um 
bom relacionamento com os grupos informais. Isso porque, deve-se evitar conflitos com os 
grupos e sim motivar as pessoas a terem um bom relacionamento na organização, ficando 
estas motivadas em trabalhar num bom ambiente de trabalho.

u 

Como existe um grande número de atividades e funções a serem realizadas e 

desempenhadas em uma organização pode-se perceber que existem várias formas de 

organizar o trabalho. Com a globalização, as empresas perceberam que sua estrutura antiga 
nao estava mais adaptada ao ambiente no qual estao inseridas. Devido a isso, segundo 
Coopers & Lybrand (1997, p. 136), "... surgem os modelosorganizacionais mais enxutos, 
com menor número de níveis hierárquicos e maior autonomia e responsabilidade dos 

quadros operacionais". Ou seja, busca-se atualmente adaptar a antiga estrutura 

organizacional com o conceito de estrutura exigido pelo mercado. Porém, é preciso 

conhecer os tipos de estruturas organizacionais para que se possa adaptá-las às novas 

necessidades organizacionais. Algumas formas organizacionais típicas: burocracia rígida, 

burocracia conduzida por comitê e tas/‹¡f0rces, organização material, organização baseada 

em projetos e organização tipo rede orgânica ou empresa virtual. A seguir pretende-se 
explicar as caracteristicas de cada uma delas, segundo Coopers e Lybrand (1997, p. 13 7): 

Modelos de estruturas organizacionais: 
~/ Estrutura de burocracia rígida: as tarefas são bem definidas e claras, o poder de 

decisão está centralizado no ambiente empresarial; 
Í Estrutura conduzida por comitê: o ambiente deve ser estável, com certa tolerância 

com relação a eventuais imprevistos. O comitê é que determina quais as decisões a 

serem tomadas e as atividades são conduzidas de forma variada pelas áreas e 

divisões;
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~/ Estrutura burocrática com grupos, comitês e taskfforcesz necessidade de perspectiva 
interdepartamental, o nivel de comunicação é superior aos anteriormente citados e 

os interesses dos departamentos é que determinam a lealdade dos grupos; 
~/ Estrutura matricial: o poder é distribuido entre os departamentos e processos, busca 

a maximização entre os esforços e os recursos disponíveis e exige maior maturidade 

dos líderes e liderados para controlar e contomar possíveis conflitos de interesses; 
Í Estrutura de organização baseada em projetos: busca de flexibilidade, agilidade, 

criatividade e capacidade de inovação, os grupos é que administram e realizam as 
tarefas mais importantes e a coordenação é informal e determinada com a 

participação de todos; - 

~/ Estrutura de organização tipo rede orgânica ou empresa virtual: necessita a 

existência de um grupo estratégico central, as atividades e processos geralmente são 
terceirizados e não possui identidade clara e duradoura.

V 

, As tendências atuais com relação aos principais conceitos de estrutura segundo 
Coopers & Lybrand se dão de acordo com: o nível de especialização no trabalho, o grau de 
verticalização da organização e a alocação de pessoal. No caso de nível de especialização 
"a tendência é a multiespecialização, o enriquecimento das tarefas e o trabalho em grupo." 
(COOPERS & LYBRAND, 1997, p. 138). Acabando com os velhos cargos 

institucionalizados onde cada um realiza apenas a função para a qual foi designado. Com 
relação ao grau de verticalização da organização, "empresas em processo de modernização 
costumam caracterizar-se pelo achatamento da pirâmide organizacional e um índice alto 
para a relação liderados por líder." (COOPERS & LYBRAND, 1997, p. 139) . Ou seja, os 
fimcionários são vistos como pessoas capazes de controlar as atividades junto com os 
lideres além da participação: desses no processo decisório. A empresa acaba tornando-se 
mais ágil e flexível. E, por fim, tem-se o conceito da alocação de pessoa e sua "tendência 
atual é a orientação e o enxugamento das atividades de apoio" (COOPERS & LYBRAND, 
1997, p. 139). A tática usada pelas empresas é a criação de Unidades Estratégicas de 
Negócios que possuem sua estratégia voltada para as metas a serem atingidas pela 

organizacional, funcionando como se fossem empresas dentro da própria empresa.
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3.2 Aspectos financeiros 

O controle financeiro é a peça mais importante de arte de administrar 

harmonicamente uma empresa. O dinheiro é um dos insumos mais mensuráveis na maioria 
das organizações, demandando grande atenção do administrador. É através da análise 
financeira da empresa que pode-se traçar um planejamento para utilização dos recursos em 
prol da otimização das atividades organizacionais. De acordo com Gitman (1997, p. 14): 

Análise e planejamento financeiro dizem respeito à transformação dos dados 
financeiros, de forma que possam ser utilizados para monitorar a situação 

financeira da empresa, avaliação da necessidade de se aumentar (ou reduzir) a 

capacidade produtiva c a deterrninação de aumentos (ou reduções) dos 
financiamentos requeridos. 

É através da análise dos demonstrativos financeiros que se pode traçar a situação de 
uma determinada organização, num dado período de tempo. Esses são, portanto, os 

instrumentos que auxiliam o administrador financeiro na avaliação do desempenho da 
empresa. As organizações de pequeno porte também necessitam possuir um controle 
financeiro eficaz. Porém, na maioria dos casos a parte financeira e' controlada pelos 

proprietários, tomando-se um aspecto falho e problemático para esse tipo de empresa. De 
acordo com Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 515), “os administradores e proprietários 
dessas empresas parecem .pensar que têm menos necessidade de informações financeiras 
pelo fato de estarem envolvidos em todas as fases das operações do dia-a-dia”. 

Poucos são os administradores que possuem a arte de dominar todos os processos 
contábeis, financeiros e orçamentários. No entanto todos deveriam ter esse conhecimento, 
para que pudessem reconhecer quais metodos e tecnicas poderiam funcionar de forma mais 
vantajosa em suas empresas. 

` Os demonstrativos financeiros fomecem a situação da empresa num dado período 
de tempo e também auxiliam o gerente na avaliação do desempenho da organização. 

r 
_. 

- E através de seu sistema contábil que uma empresa pode estruturar seu sistema de 
informações financeiras. Dependendo do porte da empresa, esta pode ou não exigir 

demonstrativos formais, mas a maioria das pequenas empresas possui a necessidade de ter 
determinados demonstrativos financeiros mensais, que podem ser gerados por computador.
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De acordo com Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 516), qualquer sistema 

contábil para uma empresa deve cumprir os seguintes objetivos: 
1. O sistema deve produzir um quadro exato e completo dos resultados 

operacionais. - 

2. Os registros deveriam pemtitir comparações rápidas de dados correntes com 
resultados operacionais de anos anteriores e com metas orçamentárias. 

3. Os registros devem fornecer demonstrativos financeiros para uso de seus 

administradores, bancos e credores potenciais. 

4. O sistema contábil deve facilitar o preenchimento imediato de relatórios e 

declarações de impostos para Órgãos governamentais normativos e de arrecadação de 

impostos.
' 

5. O sistema deve revelar fraudes, roubos, desperdícios e erros de lançamentos 

contábeis ocasionados por funcionários. 

Para que um administrador tenha controle financeiro eficaz, este deve determinar os 
registros contábeis que melhor se adaptem ao seu estilo de administrar e que possuam 
qualidade nas informações que são geradas. 

Um bom planejamento e a manutenção do sistema contábil, são as chaves para um 
controle final eficiente. Existem registros contábeis que são considerados externos, pois 
podem ser utilizados por bancos e investidores e os intemos, que visam otimizar as 

operações cotidianas da empresa. “A ausência de controles intemos aumenta 
significativamente a possibilidade de fraude e roubo, para não mencionar as más decisões 
que podem resultar de informações contábeis inexatas ou não-pontuais” 

(LONGENECKER; MOORE; PETTY, 1997, p. 520). 
Esses registros, de acordo com Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 517), são: 
a) Registros de contas a receber: determinam os créditos que a empresa tem para 

receber futuramente; 

b) Registros de contas a pagar: demonstram quais são as obrigações que a empresa 
possui e como ela pode planejar o pagamento de suas dívidas; 

c) Registro de estoque: toma-se necessário para que a empresa tenha maior 

segurança sobre os itens que compõem o estoque. Pode-se a partir desse
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registro, planejar datas e quantidades de materiais a serem adquiridos para se 

manter a produção em andamento de acordo com a demanda; 
V

' 

d) Registro da folha de pagamento: demonstra o total a ser pago de salários aos 
empregados e determina ainda uma base de cálculo e pagamento dos impostos 
incidentes sobre a folha de pagamento; 

e) Registros de caixa: é o registro de todas as entradas e saídas de caixa e 

possibilita determinar o saldo atual de caixa; 

Í) Relatório de ativo fixo: demonstra todos os bens que a empresa possui e permite 
ainda determinar a depreciação dos mesmos, obtendo-se o valor estimado do 
patrimônio da empresa. ' 

Os registros intemos podem ser feitos de várias maneiras pelas empresas. Algumas 
hoje em dia, ainda utilizam registros manuais. Mas, é possível encontrar-se no mercado, 
softwares que podem ser instalados em computadores pessoais. Dependendo das 

necessidades da empresa, pode-se adquirir um programa capaz de suprir e otimizar essas 
funções. A utilização de softwares facilita muito devido a sua confiabilidade no 
armazenamento, no processamento das informações e sua rapidez na busca de determinado 

dado nele armazenado. 

Apesar de todas as facilidades que um software possa proporcionar, a empresa pode 
optar por manter ainda os registros manuais. O mais importante e' que a organização possua 

registros de controle intemo que gerem as informações necessárias para a sua operação e 

que estejam legalmente corretos. 

A criação de controles intemos em uma empresa não é uma tarefa das mais fáceis, 
devido a certas mudanças nas práticas diárias que são necessárias para a sua 

implementação. Porém, os beneficios são grandes e compensam todo o esforço necessário. 

3.2.1 Registros contábeis externos 

Existem ainda os registros contábeis externos, que são compostos pelo balanço 
patrimonial, demonstração do resultado e demonstrativo de fluxo de caixa. É através desses 
demonstrativos que a empresa divulga sua atividade, de acordo com as exigências da lei.
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3.2.1.1 Balanço patrimonial 

De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (1995, p. 42), o balanço patrimonial é 

definido como “um instantâneo do valor contábil da empresa numa certa data, como se a 

mesma estivesse ficado momentaneamente imóvel.” Ou seja, ele representa resumidamente 
a situação da empresa em uma detemiinada data. - 

V O Balanço Patrimonial “confronta os ativos da empresa (o que ela possui) com suas 
fontes de financiamento, que podem ser dívidas (obrigações) ou patrimônio (o que foi 
fomecido pelos proprietários)”. Gitman (1997, p. 72) Assim sendo, o balanço patrimonial 
permite que se tenha uma visão de como está a empresa, frente aos\seus -compromissos 
financeiros, podendo determinar ainda o quão lucrativa ela foi, em uma determinada data. É 
como se fosse possível fotografar a situação de uma empresa em uma data específica. 

Ross, Westerfield e Jaffe (1995, p. 42) apontam a existência de três aspectos a 

serem levados em consideração pelo administrador ao fazer a análise do balanço 

patrimonial, a saber: 

~/ A liquidez cømàbâl; 
\/ O capital de terceiros versus capital próprio; e 

\/ O valor versus o custo. 
A liquidez contábil relaciona-se com a facilidade e rapidez, que os ativos possuídos 

pela empresa podem ser transformados em dinheiro. Quanto maior a liquidez dos ativos de 
uma organização, menores serão as dificuldades da mesma em sanar necessidades de 

capital em curto prazo. 
Todas as empresas possuem obrigações a serem cumpridas, que encontram-se 

classificadas no passivo no balanço patrimonial de uma empresa. Para que uma empresa 
esteja em dia com suas obrigações é necessário que ela disponha de recursos suficientes, já 
que os pagamentos deverão ser efetuado por dinheiro dentro de um determinado prazo, 
previamente estipulado. As dividas ou obrigações de uma empresa são sempre suas 

prioridades. Somente após cumprir com suas obrigações é que é determinado o lucro bruto 
do exercício. Ou seja, uma empresa deve sempre ter condições de pagar suas dividas e 

ainda assim gerar lucro, que será distribuido aos acionistas e investidores. Através da 

análise do passivo de uma empresa, pode-se verificar se a mesma está operando dessa 
maneira. '
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Através da análise do balanço patrimonial, pode-se verificar a quantidade de 

obrigações que uma empresa possui e determinar se ela possui um bom equilibrio entre 
seus ativos e passivos. Porém o real valor de uma empresa nem sempre pode ser avaliado 
através de seu balanço patrimonial. Isso porque existem recursos como uma boa 
administração, condições econômicas favoráveis, ativos não negociaveis, dentre outros, que 
estão implícitos à organização e que podem gerar um grande valor para a empresa. 

A administração do capitalde giro é outro fator financeiro muito importante. Nada 
mais é do que o gerenciamento dos ativos de curto prazo e das fontes de financiamento e 

curto prazo da empresa. O capital de giro é a soma dos ativos circulantes da empresa com 
os passivos circulantes. .

~ 

3.2.1.2 Demonstração do resultado do exercicio (DRE) › 

É através da DRE que a empresa pode obter um resumo de suas operações 

financeiras, em um determinado periodo. Segundo Ross, Westerfield e Jaffe (1995, p. 44) 
“a demonstração do resultado do exercicio mede o desempenho ao longo de um dado 
período”. Geralmente o periodo de elaboração de uma DRE é de um ano. Ou seja, através 
dessa demonstração financeira pode-se contemplar os resultados obtidos durante o período 

de um ano. 
Existem empresas onde “... é comum o preparo de demonstrações mensais para uso 

da administração e demonstrações trimestrais a serem colocados à disposição dos acionistas 
das empresas de capital aberto” (GITMAN, 1997, p. 71). No caso de empresas pequenas, a 

necessidade seria em relação à elaboração de um registro mensal, onde o(s) proprietário(s) 
e a gerência possam analisar o decorrer das atividades da empresa mensalmente. Se 
houverem problemas pode-se até mesmo determinar em qual/quais' meses eles ocorreram. 

Os orçamentos são os meios de planejamento e controle mais utilizados, porque 
expressam valores monetários, tomando mais fáceis as comparaçoes e análises da situação 
real da empresa. 

3.2.1.3 Fluxo de caixa 

O fluxo de caixa é uma importante ferramenta na gestão financeira de uma 
organização. Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 528) apresentam a seguinte definição:
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“e' o demonstrativo financeiro que apresenta as variações ocorridas na posição de caixa da 

empresa ao longo de um determinado periodo de tempo”. Ou seja, trata-se de uma 
demonstração financeira que mostra as entradas e saídas de caixa da empresa durante um 
período de tempo. Ele propicia um melhor planejamento financeiro, pois sempre se pode 
saber o momento certo de um investimento e de uma aplicação. 

Zdanowicz (1989, p. 38) apresenta uma série de objetivos do fluxo de caixa, onde se 
destacam: 

\/ Programação criteriosa das entradas e saídas de caixa; 
~/ Planejamento das saidas de acordo com as disponibilidades de caixa; 
~/ Uso racional das disponibilidades; e 

~/ Projeção e evidenciamento dos excedentes de 'caixa para futuras aplicações na 

própria empresa ou em outros investimentos. 
Longenecker, Moore e Petty (1997, 529) comentam ainda que o fluxo de caixa pode 

se subdividir em três atividades, a saber: 
~/ Fluxo de caixa gerado pelas operações: cobranças de clientes, juros, impostos e 

pagamentos operacionais; 
Í Fluxo de caixa gerado por investimentos: dinheiro usado para investimentos; e 

~/ Fluxo de caixa gerado por financiamento: entradas e saidas de caixa para ou de 
investidores, com a exclusão do pagamento de juros. ` 

Essa demonstração financeira é mais um instrumento de controle que auxilia a 

empresa a alcançar seu equilibrio financeiro, uma situação harmônica, reflexo da efetiva 
administração do seu disponivel. Essa situação de equilíbrio vai desde o aumento do capital 
próprio em relaçãoçao capital de terceiros, passando pelo aumento no giro dos estoques e 

indo até a diminuição da necessidade de se possuir um capital de giro. 

3.2.2 Determinação de preços _ 

A determinação de preços de produtos significa a elaboração de um certo valor para 
um determinado produto. O preço dos produtos que a empresa vende está diretamente 
ligado à receita que é gerada mensalmente. Devido a isto, uma correta determinação de 
preços torna-se fundamental para toda e qualquer organização. Se os preços são
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competitivos, além de gerar uma demanda maior e aumento de vendas, haverá um aumento 
de receita.

' 

Para a elaboração de preço deve-se levar em consideração o custo total do produto 
mais a margem de lucro que se deseja obter com a venda do mesmo. O custo total engloba 
todas as despesas de produção somadas às despesas com vendas e administrativas. Kotler e 

Armstrong (1995, p. 238) colocam ainda que existem fatores intemos» e externos que 
influenciam na determinação do preço de um produto. 

O custo total subdivide-se em custos fixos e variáveis. Com relação aos fixos pode- 
se dizer que são os custos “... que nao variam com o nível de produçao ou de vendas” 
(KOTLER; ARMSTRONG, 1995, p. 238). Ou seja, são os custos que possuem valores 
fixos todos os meses e que não se alteram devido a modificações que ocorram na produção. 
Já, os custos variáveis são os que variam diretamente com o nivel de produção” 
(KOTLER; ARMSTRONG, 1995, p. 23 8). Isto é, de acordo com fatores de produção como 
tempo, matérias-primas utilizadas, entre outros, o custo do produto pode variar. 

Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 334) colocam que a partir do momento em que o 

empreendedor entende o diferente comportamento dos custos, dificilmente será 

determinado um preço que se encontre abaixo dos custos. O autor ainda afirma que “as 
pequenas empresas freqüentemente. desconsideram diferenças entre custos fixos e variáveis 

/me os tratam de forma idêntica para a determinação de preços” (LONGENECKER; MOORE; 
PETTY, 1997, p. 334). 

A demanda é outro aspecto a ser levado em conta com relação à formulação de 
preços. Isso porque existem produtos que possuem um preço alto, que é considerado preço 
de prestígio. “O preço de prestígio e determinado fixando-se um preço bem mais alto por 
transmitir uma imagem de alta qualidade ou de exclusividade.” (LONGENECKER; 
MOORE; PETTY, 1997, p. 335). Porém, esse tipo de preço visa atingir segmentos de 
mercado onde a renda dos consumidores é elevada. Em mercados onde a renda é mais baixa 
o preço de prestígio também se toma importante, pois os consumidores vão levar em 
consideração a possibilidade de efetuar a compra de um produto de maior qualidade, de 
acordo com seu preço. 

A elasticidade da demanda também deve ser considerada, pois o efeito de uma 
mudança no preço do produto provoca alterações nas quantidades demandadas. Um' produto



25 

pode apresentar uma demanda elástica ou inelástica. Quando o aumento de preços de um 
produto diminui as vendas, ou a queda do preço provoca aumentos de venda, diz-se que o 

mesmo possui uma demanda elástica. Já, a demanda inelástica ocorre quando um produto 
tem seu preço aumentado e suas vendas crescem, mas quando seu preço é reduzido suas 
vendas diminuem. 3

V 

Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 336) colocam que “a análise da elasticidade 
da demanda é importante para uma empresa pequena porque sugere que a demanda 
inelástica é a situação Ótima para os produtos da mesma”. Isso porque, empresas de menor 
porte devem procurar diferenciar seus produtos, fazendo com que pequenos aumentos de 
preço resultem em aumentos em sua receita total. Ou seja, buscar oferecer diferenciais de 
produtos concorrentes onde, os consumidores vão pagar mais caro para usufruir dessas 

condições. 

3.3 Aspectos da produção . 

As empresas de pequeno porte conseguem implementar com muito mais êxito 

programas de gerenciamento da qualidade, que atualmente é a chave para o sucesso e a 

sobrevivência da organização no mundo competitivo atual. 
O processo de produção nada mais é do que a realização, com qualidade, de todas as 

atividades necessárias para o trabalho para o qual a empresa foi criada, estabelecendo 

também o nível de qualidade, à medida que um produto é produzido. Todos os processos de 
produção são semelhantes, porque transformam insumos em produtos. A diferença está nos 
insumos que são utilizados. 

A programação e controle da produção de uma pequena empresa leva em 
consideração o atingimento de um fluxo seqüencial ordenado, seguindo o cronograma de 
entrega dos produtos elaborados aos clientes. Para isso acontecer, toda a área de produção 
tem que trabalhar da melhor maneira possível, evitando interrupções do trabalho, 

desligamento ou diminuição da capacidade das máquinas, utilização eficaz da mão-de-obra, 
bem como a determinação de dados de todo o processo fabril. Longenecker, Moore e Petty 
(1997, p. 474) apontam as_ informações mais importantes que os gerentes devem extrair 
para planejar e deterrninar os caminhos do processo produtivo, a saber:
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¬/ Tipos de matéria-prima; 
J Quantidade de tipos de material exigidos para produzir uma unidade do produto; 
Í A melhor seqüência de operações e atividades necessárias para produzir uma 

unidade do produto; 
\/ Número de máquinas e operadores necessários; - 

~/ Ferramentas necessárias para montagem/manutenção de cada máquina; e - 

~/ O número máximo e mínimo de produtos acabados que a empresa pode produzir 
diariamente. 

O gerenciamento da produção controla todo o processo produtivo, desde a aquisição 
de insumos, passando pelas etapas de produção até a finalização do produto. Longenecker, 

Moore e Petty (1997, p.475) apresentam três tipos de operaçoes de fabricação, a saber: 
\/ Oficinas de trabalho: operações de fabricação em que muitos trabalhos pequenos 

e exclusivos de lotes de produção curtos sao executados. As máquinas são 
paradas e reajustadas para produzir um produto, com padrões, medidas e formas 
distintas daquele produzido anteriormente; 

/ Produção continua: produção de uma grande quantidade de um produto 
padronizado durante longos periodos de produção. As máquinas funcionam sem 
parar por longos periodos de tempo, necessitando assim de um planejamento 
antecipado, pois após o ajuste de todo o maquinário e o início do processo, é 

dificil fazer alterações; e
` 

/ Produção por lote: produção que cai entre as faixas de variedade e volume das 
oficinas de trabalho e da produção contínua. 

O gerenciamento da qualidade total envolve uma meta que vai além do mero 
cumprimento de padrões. Seu objetivo é o aprimoramento contínuo da qualidade, onde esta, 
na maioria dos casos também e' descrita como um fenômeno cultural, começando desde o 

projeto, a qualidade das matérias-primas, passando pelo processo de transformação e 

produção, indo até o pós-venda. 

No intuito de manter a qualidade e a correção de anomalias existentes dentro do 
processo de produção, os japoneses criaram os Círculos de Qualidade, onde um grupo de 
empregados se reúne semanalmente para discutirem os problemas relacionados ao processo
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produtivo e ao produto. Concomitantemente aos círculos de qualidade, a inspeção examina 

o produto e determina se o mesmo atende os padrões de qualidade estabelecidos. 
Outro aspecto que contribui para a qualidade dos produtos é a manutenção eficaz 

das máquinas. Esse aspecto cresce em importância quando a empresa é de pequeno porte. 
Ela pode ser corretiva (conserto dos equipamentos parados) e preventiva (manutenção que 
impede a paralisação das máquinas).

I 

Há uma relação direta entre a qualidade dos produtos acabados e a qualidade das 
matérias-primas utilizadas. Por isso as empresas têm que estar atentas na compra e na 
estocagem dos materiais utilizados direta ou indiretamente no processo produtivo. O 
controle de estoque e o de compra são pontos cruciais, pois ter os bens certos nas 

quantidades certas e na hora e nos locais certos diminui o tempo de execução das 

atividades. “ 

3.4 Aspectos de mercado 

3.4.1 Venda de produtos 
A promoção de vendas é de extrema importância para a captação de novos clientes, 

para toda e qualquer empresa. Tendo seu público-alvo detectado deve-se estabelecer uma 
comunicação persuasiva para que os clientes em potencial tenham conhecimento dos 

serviços ou produtos que a empresa tem a oferecer. A fonte geradora da informação nesse 
processo de comunicação que, através dos meios abaixo citados, irá transmiti-la ao seu 

receptor, o cliente, é a empresa. ~ 

De acordo com Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 362) existem três canais de 
mensagem que podem ser utilizados pelas pequenas empresas, que são: 

~/ Venda pessoal: comunicação pessoal e direta com o receptor (cliente); ' 

' J Propaganda: comunicação impessoal, escrita; e 

\/ Promoção de vendas: canais especiais de comunicação. 
“Um forte plano promocional aproveita o uso efetivo do processo de comunicação” 

(LONGENECKER; MOORE; PETTY, 1997, p. 362). Ou seja, a empresa deve considerar 
quais serão as ferramentas promocionais por ela utilizadas, o quanto pretende investir na 
comunicação com os consumidores e como serão criadas as mensagens que chegarão até os

/
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mesmos. Após essa definição é elaborado um mix promocional, que visa combinar tanto a 

comunicação pessoal quanto a impessoal. Para isso três fatores são relevantes: 
Í Natureza geográfica do mercado a ser atingido: mercados dispersos tendem 

a favorecer a cobertura de mensagem pela propaganda e, mercados locais 
que possuem um número relativamente pequeno de clientes favorecem a 

venda pessoal; 
/ Identificação dos clientes: o mercado-alvo da empresa deve ser definido 

para que não ocorram gastos excessivos com a promoção indiscriminada, 
atingindo clientes potenciais e não potenciais; e 

Í Características do produto oferecido: se ao produto unitário é atribuído um 
alto valor, a venda pessoal torna-se vital no mix promocional. Isso porque, 
produtos de alto valor costumam ter detalhes técnicos importantes e 

geralmente sofrem muita comparação e pesquisas pelos consumidores. A 
venda pessoal pode ser o diferencial pelo qual o cliente procura. 

A análise do investimento com promoção de vendas deve considerar as condições 
de investimento da empresa e o quanto ela está disposta a gastar. A porcentagem de vendas 
a ser atingida como meta deve ser definida e quanto a concorrência têm investido nisso, 
também são aspectos a serem considerados na elaboração do mix promocional. 

A venda pessoal é a promoção feita de uma forma pessoal, individual” 

(LONGENECKER; MOORE; PETTY, 1997, p. 366). Para esse tipo de venda ser eficaz o 
vendedor deve ter um alto conhecimento a respeito do produto que está vendendo. Isso 
porque, a maioria dos clientes busca o vendedor para poderem obter o maior número de 
informações possíveis a respeito do produto. Vendedores que não demonstram total 

conhecimento e segurança sobre os produtos que vendem, degeneram suas vendas. O 
vendedor, demonstrando insegurança, faz com que o consumidor fique inseguro também, 
com relação a sua compra. 

Vendas pessoais podem ainda gerar algumas recompensas aos vendedores. Estas 
podem ser tanto financeiras, como a comissão percentual sobre vendas, e recompensas não- 
financeiras, que compreendem o reconhecimento pessoal e a satisfação de atingir metas de 
vendas previamente estabelecidas.
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Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 375) colocam que as principais ferramentas 
promocionais de vendas são: 

l. Brindes. 

2. Publicidade. 

3. Exibições em feiras comerciais. 
4. Amostras. 

5. Cupons. 

6. Prêmios. 
t 7.' Concursos. 

8. Exibições em pontos de compra. 
9. Propaganda. 

10. Mercadoria gratuita. 

3.4.2 Propaganda e divulgação _ 

7
- 

Outra maneira de promover vendas e' a propaganda. Sua função e a apresentação 

impessoal de uma idéia de negocio através da mídia de massa” (LONGENECKER; 
MOORE; PETTY, 1997, p. 370). Como mídia de massa se têm os seguintes veículos: 
televisão, rádio, revistas, jornais e cartazes de rua. Esse tipo de divulgação é considerado 

vital para a grande maioria das pequenas empresas.
i 

Os objetivos que a propaganda tem são: 
W Dirigir a atenção dos consumidores para a existência ou superioridade do 

produto ou serviço de uma empresa e de sua necessidade pelo mesmo; e 

\/ Acentuar a tendência na venda de um item ou de linha de produto. 
Quando a propaganda engloba os aspectos acima citados pode-se dizer que e o tipo 

de propaganda de produto e, quando ela visa divulgar a existência de uma empresa ou 
instituição, diz-se que e' uma propaganda institucional. Na hora da escolha, o empresário 
deve determinar qual o tipo de divulgação que melhor se adequa aos seus objetivos. 

A freqüência com a qual será feita a divulgação também e' de grande importância. O 
ideal é que sejam colocadas propagandas nos meios de comunicação com uma certa 

freqüência. “as tentativas de estimular o interesse pelos produtos ou serviços de uma 
empresa devem fazer parte de um programa de propaganda contínua.” (LONGENECKER;
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MOORE; PETTY, 1997, p. 373). Porém, o empreendedor deve sempre escolher entre os 
meios de propaganda disponíveis, aquele que fomecerá o maior retomo possível frente os 
investimentos realizados. 

A seleção dos meios de propaganda deve considerar o tipo de negócio e as 

circunstâncias que o governam. Se a empresa atinge um público-alvo local, seus esforços 
com divulgação devem estar direcionados para este, dentro de sua área de atuação de 
mercado. Descobrir quais meios chegam aos consumidores torna-se então imprescindível, 
para que se evite qualquer gasto desnecessário com uma abrangência de mercados onde não 
se encontra o público-alvo.

'
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4. METODOLOGIA 

O início das atividades envolveu um estudo e pesquisa bibliográfica, que se 

estendeu por grande parte do periodo de realização do presente trabalho. Através disso 
pode-se ter a base teórica necessária para a realização da comparação da prática das teorias 
administrativas, relacionadas aos aspectos selecionados para estudo, no cotidiano 

operacional da Marmoraria SPERANDIO Ltda. V 

E

- 

4.1 Estudo de Caso E 

As atividades desenvolvidas na Empresa basearam-se em um Estudo de Caso, que 
segundo Mattar (1997) caracteriza-se como sendo um estudo aprofundado, não amplo, onde 
busca-se o conhecimento profundo de um ou de poucos elementos, sobre um grande 
número de aspectos e inter-relações que envolvem o objeto em estudo. 

Triviños (1987) propõe três tipos de estudo de caso, a saber: 
/ Histórico-organizacional: este tipo de estudo de caso é utilizado quando o 

pesquisador se interessa pela vida de uma instituição, buscando em arquivos, 
publicações e em pessoas informações básicas para delinear a coleta de 

dados; ,- 

~/ Observacional: foco da pesquisa está centrado numa parte da instituição, 
onde através da observação do pesquisador, as informações são colhidas de 
forma qualitativa; e 

~/ “História de vida”: pesquisa baseada, como o próprio nome sugere, na 

historia de vida de uma pessoa, onde obras, revisão de documentos e a 

entrevista são os meios de coleta de informações mais usuais e podem 
retratar com mais fidelidade a vida da pessoa pesquisada. 

O tipo de Estudo de Caso utilizado foi o obsewacional, por apresentar-se como a 

maneira mais adequada para obtenção das informações necessárias.

/
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4.2 Tipo de pesquisa 

As diretrizes e a racionalidade da pesquisa estão diretamente ligados ao tipo de 
estudo escolhido. Isso feito, o pesquisador economiza tempo, recursos e esforços durante a 

realização do estudo. Gil (1994) apresenta três tipos de pesquisas, que são:
J

J

J 

Pesquisa exploratória: seu escopo gira em torno do desenvolvimento, 

esclarecimento e modificação de conceitos, proporcionando uma visão geral 
do fato. É a primeira etapa de um estudo aprofundado, onde o tema 
escolhido foi pouco explorado, sem nenhuma hipótese formulada; 
Pesquisa descritiva: é utilizada quando o pesquisador possui o desejo de 
identificar e descrever as caracteristicas do objeto em estudo; e l 

Pesquisa explicativa: têm como preocupação central identificar os fatores 
que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Este e o 
tipo de pesquisa que mais aprofiinda o conhecimento da realidade...” (GIL, 
1994, p. 45). 

Triviños (1987) ainda coloca que os tipos de estudo classificam-se em: 
f Exploratório: o estudo exploratório proporciona ao pesquisador um aumento 

J

J 

de sua experiência com relação a um determinado problema. O pesquisador 
parte de uma hipótese e aprofunda seu estudo dentro dos limites de uma 
realidade específica, buscando antecedentes, mais conhecimento para, em 
seguida, planejar uma pesquisa descritiva ou de tipo experimental; 
Descritivo: esse tipo de estudo baseia-se principalmente no desejo de 

conhecer seu objeto. Tal estudo pretende relatar “com exatidão” os fatos e 

fenômenos de determinada realidade; e 

Experimental: o estudo experimental consiste em alterar deliberadamente a 

maneira controlada das condições que determinam um fato ou fenômeno e, 
em observar e interpretar as mudanças que ocorrem neste último. 

_ 

O estudo desse trabalho envolveu primeiramente aspectos exploratórios para fins de 
esclarecimento de fatos que ocorrem no dia-a-dia da empresa, objetivando uma visão geral
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da situação da mesma. Concomitantemente, fez-se o uso do estudo descritivo, com o 
objetivo de identificar e descrever os aspectos organizacionais estudados. 

4.3 Técnicas de levantamentos e coleta de dados 
~ Os procedimentos utilizados para levantamento e coleta de dados, de acordo com 

Lakatos e Marconi (1990) são: 
\/ Coleta documental: a coleta documental objetiva reunir e classificar os 

documentos que servirão de suporte à investigação. 
\/ Observação direta: a observação direta objetiva reunir informações 
O 

determinados aspectos da realidade, utilizando-se dos sentidos próprios do 
explorador. ` 

\/ Entrevista: as entrevistas podem ser estruturadas, onde o entrevistador segue 
um roteiro previamente estabelecido ou, não estruturadas, ou seja, aquelas 
nas quais o entrevistador tem total liberdade para desenvolver seus 

questionamentos em qualquer direção que considere adequada. 
\/ Questionário: o questionário é o instrumento de coleta de dados constituído 

por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito 
e sem a presença do entrevistador. 

\/ Formulário: o formulário caracteriza-se como um instrumento de coleta de 
dados, onde um roteiro de perguntas pré-estabelecido é preenchido pelo 

entrevistador diretamente com o entrevistado. 

Lakatos (1992) ainda faz referência a técnica da observação, subdividindo-a em: 
Í Observação indireta intensiva, através da técnica da observação, onde o 

objetivo e' observar, ver e ouvir todos os fenômenos que se deseja estudar; 
~/ Observação direta extensiva, utilizando-se a técnica de análise do conteúdo, 

descreve-se objetiva e quantitativamente os aspectos a serem pesquisados. 

A coleta de dados baseou-se em uma observação indireta/intensiva e da observação 
direta/extensiva, que visa a análise do conteúdo das informações obtidas, descrevendo-as 

objetiva e quantitativamente com relação aos aspectos estudados. Também foram utilizadas
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~ entrevistas não-estruturadas por serem um meio mais flexível para captar as informaçoes 
junto aos entrevistados. Essa técnica deixa os entrevistados mais à vontade e permite uma 
melhor obtenção de dados. 

4.4 Análise dos dados 

_De acordo com Lakatos e Marconi (1990) a análise dos dados pode ser quantitativa 
e/ou qualitativa. Na análise quantitativa os resultados são analisados em termos numéricos, 
através de tabelas, quadros e gráficos. Já na análise qualitativa, os resultados são avaliados 

segundo sua coerência, consistência, originalidade e objetivação. Ela utiliza-se das 

informações obtidas através dos instrumentos aplicados (observação, entrevistas, etc.) bem 
como, da fundamentação teórica e na experiência pessoal do investigador. 

Para conclusão dessa etapa utilizou-se principalmente a análise qualitativa devido 

aos tipos de dados disponibilizadospela empresa.

\
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5. OS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS É SUA PRÁTICA NA MARMORARIA 
SPERANDIO 

5.1 Aspectos organizacionais 

Por se tratar de uma pequena empresa a Marmoraria SPERANDIO Ltda. apresenta 
algumas caracteristicas que são predominantes e comumente reconhecidas em empresas de 
menor porte. As funções administrativas de maior importância encontram-se centralizadas 
em seu fundador. Entre suas atribuições destaca-se a gestão administrativa e financeira, 
sendo ele o responsável pelo acompanhamento e controle das atividades organizacionais, 
dando-se principalmente de maneira informal, através de observação e vivência pessoal. 

A empresa possui um total de dezessete funcionários, sendo que quatro deles 

realizam somente atividades administrativas que envolvem a empresa. Essas atividades 

englobam desde o primeiro contato com os clientes, até o atendimento pós-venda. Existe 
apenas um intermediário nessa relação que seria um funcionário encarregado pela medição 
e preenchimento da ficha de pedido, que elabora ainda um orçamento do pedido, baseando- 
se na matéria-prima e sua quantidade utilizada. Os demais colaboradores trabalham na área 
de produçao. A representaçao através de um organograma, figura 1, pode melhor 

demonstrar como é formada a Marmoraria SPERANDIO Ltda. 

Fig. l: Organograma da empresa. 

Gerente Geral 

Área de Vendas Área da produção 

Fonte: Dados Primários
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A seguir é apresentado um quadro descritivo das funções exercidas em cada um dos 
cargos citados anteriormente. 

Quadro 1: Atribuições de cada cargo. 
FUNÇOES 
- Controle administrativo geral. 

CARGO 
l Proprietário

A 

- Controle financeiro. 
- Recebimento de Matérias-primas. 

Gerente - Controle de estoques de matérias-primas. 
- Responsável pela elaboração da folha de pagamento e demais 

I 

funções de RH. ' 

Vendedoras - Atendimento aos clientes. 
- Elaboração do orçamento final.

A 

Produção - Medição de peças. 
_ 

- Corte 
- Lixaçao 
- Polimento 
- Entrega e colocação de peças prontas 

onte: Dados Primarios 

No que se refere à estrutura, pode-se constatar que ela melhor se encaixa no modelo 
burocrático rígido, sugerido por Coopers & Lybrand (1997), uma vez que cada pessoa tem 
suas funções definidas. Em casos onde as circunstâncias exijam atitudes diferentes das 

corriqueiras, os colaboradores reportam-se ao proprietário para a tomada de decisão final. 
A área administrativa da empresa encontra-se na parte frontal do terreno, como se 

pode visualizar na figura 2. As construções são todas feitas de alvenaria, porém não foram 
fornecidas as dimensões dos mesmos. 

No primeiro prédio funciona o escritório. Nele trabalham as quatro pessoas 

encarregadas pelas funções administrativas e de vendas. Os clientes são atendidos ali e, 

podem ainda contar com um mostruário das peças de mármore e granito disponiveis na 
marmoraria.



Figura 2: Planta baixa da Marmoraria SPERANDIO Ltda
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_ 

Atrás do escritório existe uma área coberta que serve como depósito para material 
importado. Esse material e' armazenado em local especial devido ao preço elevado e para 
diferenciar sua localização, com relação às matérias-primas nacionais. As demais pedras de 
mármore e granito encontram-se estocadas na parte externa do terreno. Depois do depósito 
para materiais importados existe um pequeno prédio que é dividido em três áreas. Uma 
serve como estoque para peças prontas, onde são colocadas as peças que serão entregues 
aos clientes. Existe ainda um banheiro destinado ao uso dos empregados da produção e a 

outra parte é o refeitório. Essa construção é seguida de um outro depósito coberto que 
serve para peças prontas e complementa a função do depósito que faz parte do segundo 
prédio. E por fim, tem-se aos fundos o Galpão de Produção, que representa a maior área 
construída da empresa. Lá, encontram-se todas as máquinas, ferramentas e algumas 
matérias primas necessárias à produçao. 

Atrás do galpão de produção há ainda uma parte do terreno, que se estende até o 
mar. Por ser considerada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), uma área 
de preservação permanente, a empresa encontra-se então impossibilitada de utilizar a 

mesma para fins de ampliar sua capacidade produtiva. 

5.2 Aspectos financeiros 

Os controles financeiros internos são feitos manualmente, através do “livro de 
caixa”, não se utilizando, portanto de meios informatizados. Isso é um aspecto que muitas 
vezes acaba por prejudicar o controle das entradas e saídas de caixa, além de abrir mão de 
uma excelente oportunidade de se ter registros importantes e atualizados de despesas, 
lucros e investimentos realizados. 

Os registros contábeis internos encontrados no cotidiano da empresa são deficientes. 
Não há uma preocupação em controlar de forma sistematizada as informações inerentes ao 
controle de contas a pagar e a receber. Não verificou-se a existência de nenhum tipo de 
acompanhamento mensal e diário desses dois registros intemos, o que pode causar 

prejuízos a empresa tanto de ordem financeira quanto prejudicar sua imagem no mercado. 
Geralmente, essa conduta pode causar atraso no pagamento de contas e até mesmo de 
recebimentos. Por outro lado, o controle da folha de pagamento é feita de forma
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organizada, garantindo assim o pagamento em dia dessa obrigação mensal. O controle de 
registro de estoques é feito periodicamente, já que a empresa possui um acordo com seus 
fornecedores de matérias-primas, que repõem as quantidades necessárias semanalmente. 

Registros intemos contábeis como o de caixa são feitos manualmente, em livro 
caixa padrão. Porém, no que se refere aos ativos, verificou-se que não há um 
acompanhamento contábil com relação a itens tais como depreciação e avaliação de valor 
de bens que sao de propriedade da marmoraiia. 

5.2.1 Registros contábeis extemos 
Os registros contábeis externos, como a Demonstraçao do Resultado do Exercício 

(D.R.E.) e o Balanço Patrimonial, são elaborados por 'um contador, responsável pela 

organização das informações necessárias para a formulação dos mesmos. Tais informações 
são obtidas diretamente com o proprietário, que encarrega-se de organiza-las e de elaborar 
os registros legais necessários que a empresa tenha. O proprietário, apesar de ter 

concordado com a realização deste trabalho negou-se a fornecer as informações referentes 
ao Balanço Patrimonial e a D.R.E., por receio de divulgação de informações sobre a saúde 
financeira da marmoraria. Fato este que, impossibilitou uma análise desses demonstrativos 
contábeis. Segundo informações obtidas junto ao contador, os registros financeiros externos 
referentes ao exercicio do ano de dois mil e um ainda não foram finalizados, devido ao 
atraso no fornecimento de documentos essenciais para a elaboração dos mesmos. 

O fluxo de caixa é uma ferramenta importante, porém não utilizada no cotidiano das 
atividades da Marmoraria SPERANDIO Ltda. 

5.2.2 Determinação de preço de produtos 

A determinação do preço de um produto leva em consideração vários elementos e 

aspectos que envolvem não apenas os custos de produção. Porém, muitas empresas 
erroneamente têm sua base de preço apenas com os custos diretamente relacionados à sua 
produção. No caso da Marmoraria SPERANDIO Ltda. é possível verificar que a elaboração 
de - preços de seus produtos costuma levar em consideração o tipo de matéria-prima 

utilizada (anexo 1), a sua quantidade, o acabamento a ser utilizado (anexo 2) e o tempo de 
produção que a peça exige. Apos a medição, o cliente junto com um dos vendedores
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detemaina todas as especificações da peça e e' determinado o preço do produto. Não 
identificou-se nenhuma referência à alocação dos custos indiretos no preço final das peças. 

O aumento de pedidos na mannoraria geralmente se da do mês de Julho e vai até o 
mês de Janeiro do ano seguinte. Nesse período de alta a marmoraria baseia seus preços nos 
prazos de entrega. Existe uma grande preocupação em ter os prazos de entrega 

competitivos, que geralmente são o que mais atraem os clientes. Devido a isso, a empresa 
costuma cobrar preços um/ pouco acima da média, com relação à concorrência, porém sem 
ter um percentual de lucro determinado. Em épocas de baixo movimento a empresa mantém 
os prazos de entrega, mas baixa o preço dos produtos. 

5.3 Aspectos da produção 

As matérias-primas base da empresa são o mámiore e o granito. Esse tipo de 

produto é extraído de pedreiras, que nem sempre possuem todos os tipos de pedras que 
constam nas opções da empresa. Devido a isso, a Marmoraria SPERANDIO Ltda. possui 
cerca de dezesseis fomecedores, situados nos Estados de Santa Catarina, Rio Grandedo 
Sul, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. 

A compra da matéria-prima é realizada através de representantes dos proprios 
fomecedores. Estes trazem as amostras dos mármores/granitos juntamente com relatórios 
que informam a ,respeito da qualidade dos insumos, nos quais são especificados suas 

propriedades fisicas e o tipo de tratamento e processamento pelosquais passaram as pedras. 

É efetuado primeiramente o pedido, a entrega pode levar de sete a quinze dias, dependendo 
do fornecedor, de sua localização geográfica e das condições das rodovias estaduais. A 
grande maioria dos mármores e granitos, em sua forma bnita (em grandes e relativamente 
espessas lâminas), são armazenados a ceu aberto, no pátio da propria empresa. Alguns 
materiais, que são importados, são armazenados em um depósito coberto, devido ao alto 
valor dessas matérias-primas. 

-Nas maquinas lixadeiras são utilizados oito tipos de lixa, com diferentes 

granulações, que tem uma vida útil de aproximadamente uma semana, impermeabilizantes 
e massa plástica para colar as peças prontas. A aquisição desses insumos é feita com 
diferentes representantes, semanalmente, respeitando-se o nível de estoque de segurança 

necessário de duas semanas. O nível do estoque de segurança é determinado de acordo com
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uma média histórica. A estocagem desses materiais é feita no próprio galpão de produção, 
onde existem prateleiras específicas para este fim. 

A produção é realizada de acordo com os pedidos recebidos, contidos na “ficha de 
pedido” (anexo 3), onde a pessoa encarregada do desenho e medição coloca todos os 
detalhes e informações referentes à peça pedida pelo cliente, com seus dados pessoais para, 
se necessário, entrar em contato. f 

Após a determinação do desenho e demais especificações do pedido, 'a ficha é 

encaminhada para a produção, onde será realizado o processamento da pedra. A produção é 

baseada em quatro etapas, que são: 
~/ Corte. Normalmente, há apenas uma pessoa encarregada no corte. Dependendo 

do tipo de peça a ser feita (tamanho, peso, estilo de corte e acabamento), pode 
ser necessária a utilização de duas ou quatro pessoas; 

Í Lixação. Compõem duas etapas consecutivas. A Lixação 1 é comum a todas as 
peças. Já na Lixação 2, algumas peças necessitam de outra lixação para se 

chegar no acabamento desejado. Quando a peça precisa de apenas uma etapa de 
lixação, esta vai diretamente pra próxima etapa; e 

~/ Polimento. Essa etapa é chamada de alto-brilho. Nela a peça recebe um 
polimento especial, seguida da aplicação do impermeabilizante o que lhe 

confere proteção e brilho. 

Através da visualização da figura 3 pode-se ter uma melhor idéia de como são as 
etapas do processo produtivo. 

Na primeira etapa do processo produtivo, o corte, há resíduos das pedras, em forma 
de pó misturado com agua. Após o corte essa água passa por um tanque específico que a 

filtra e a remaneja para 'utilização no corte de uma nova peça. O pó restante é armazenado 
em potes especiais onde fica para secar. Após a secagem, o mesmo é colocado à venda, em 
pacotes de um quilo, para ser ainda utilizado junto com o rejunte na colocação de pisos, 
entre outros. 

Depois de pronta, o funcionário responsável pelo pedido entra em contato com o 

cliente para o agendamento da entrega. Até o momento da entrega a peça fica armazenada 
em um depósito específico. '

/



42 

Todo o maquinário da empresa sofre uma manutenção preventiva semanal, onde 
uma empresa especializada se encarrega desta função. Isso é feito para que não se 

interrompa a produção devido à quebra ou mau fimcionamento das máquinas. Ocorrem 
quebras freqüentes nas lixadeiras, devido à grande exigência e utilização de sua capacidade. 

No ano de 2001 (dois mil e um) a empresa adquiriu uma frezadora, que custou R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais). Atualmente a frezadora não é utilizada, devido à, ausência de 

uma pessoa especializada no seu manuseio e a falta de adaptação dos outros com essa nova 
tecnologia. '

0 

Fig. 3: 'Etapas do processo produtivo. 

Encomenda de _ ~ Elaboração do 

z de mármore 

colocação 

Fonte: Dados Primarios 

5.4 Aspectos de mercado ~

. 

A Mamioraria SPERANDIO Ltda. procura fazer os mais diversos produtos em 
marmore e granito. A empresa procura atender a qualquer tipo de pedido especificado pelos 
clientes. São fabricadas soleiras, mesas, balcões, lavatórios, dentre outros produtos. 

Produtos que muitas vezes não são feitos por determinadas mannorarias podem ser feitos 
pela empresa, já que não é feita nenhuma restrição quanto ao tamanho do pedido feito pelos 
clientes. '
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5.4.1 Venda de produtos 
Dentre os canais de comunicação entre empresa-cliente estudados pode-se 

identificar a promoção de venda pessoal como o principal meio utilizado pela Mannoraria 
SPERANDIO Ltda. Isso possibilita' ao cliente conhecer melhor as possibilidades e 

vantagens que a escolha de um determinado tipo de márrnore ou granito possa lhe 

proporcionar e adequar-se melhor ao tipo de trabalho desejado. 
_ 

.

V 

A venda dos produtos é realizada pelo proprietário e por mais três funcionárias. 
Todos possuem amplos conhecimentos com relação às matérias-primas e possibilidades 

para seus clientes, que são demonstradas através de um portifólio exibido atravesde fotos. 
Para auxiliar o processo de escolha são usados modelos fotografados e amostras avulsas das 
pedras de mármore e granito. ' 

Existe uma grande gama de opções para os clientes, que varia desde cor até 
qualidade dos mármores e granitos trabalhados pela empresa. A marmoraria expõe seus 
produtos no pátio daempresa e ainda existe uma parede destinada à exposição de amostras 
de todos os tipos de márrnore e granitos. Além disso, a empresa procura expor em algumas 
lojas de móveis, localizadas na Região da Grande Florianópolis, um Showroom com alguns 
de seus produtos. 

Os vendedores, fazendo uso da venda pessoal, conseguem algumas recompensas na 
Marmoraria SPERANDIO Ltda. A venda é comissionada para as três fiincionárias, que 
ganham 0,50% (zero vírgula cinqüenta percentual) sobre o valor total da sua venda mensal. 
Em meses de vendas elevadas esse valor torna-se um diferencial relevante, já que o valor 
unitário dos produtos é elevado. Outra vantagem é que a venda pessoal proporciona que a 

vendedora estabeleça uma relação pessoal com seus clientes e procure estabelecer meios de 
ação para atendê-los de forma satisfatória. Essa satisfação contribui muito não só para a 

fidelidade do cliente, como para a promoção da propaganda boca-a-boca entre 

consumidores. 

A empresa possui ainda um cadastro de seus clientes, onde são armazenadas 

informações como endereço, telefone, pedido, dentre outras, obtidas e registradas na ficha 
de pedido (anexo 3). Os clientes que fazem parte desse cadastro podem receber: 

atendimento, descontos especiais e até mesmo brindes. Existem ainda clientes como 
arquitetos e construtoras, que recebem descontos conforme a quantidade de' serviço
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requisitado. Esse desconto pode variar entre 5% (cinco por cento) até 15% (quinze por 
cento). 

5.4.2 Propaganda e divulgação - ~ 

Com relação à propaganda, a empresa investiu durante dois anos em um comercial 
que veiculava na rede de televisão local e que era exibido durante a programação diária da 
mesma. Além disso, foi fechado um contrato de propaganda em painel eletrônico, o qual foi 
pago através de uma troca feita com a marmoraria. Devido ao alto custo e desinteresse por 
parte do proprietário, foi decidido suspender por tempo indeterminado a exibição dos 
comerciais, porém o retomo pode ser notado sendo maior na exibição feita em televisão. A 
propaganda boca a boca de seus clientes também e' um dos pontos fortes da divulgação do 
trabalho realizado pela empresa. Muitos clientes indicam a empresa principalmente por 
oferecer prazos de entrega mais competitivos que seus concorrentes. Uma página na 
internet foi elaborada e nela pode-se obter várias informações sobre os produtos e a 

localização da marmoraria. 

A Marmoraria SPERANDIO Ltda. também procura divulgar e manter seu trabalho 
atualizado, sempre em eventos que envolvam arquitetura e construção. A empresa 
participou de eventos de grande renome local, como Casa Cor e Casa Nova, nos quais pode 
oferecer seus serviços de acordo com as tendências atuais em decoração e construção de 
ambientes. 

.

C H
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6. PROPOSTAS 

6.1 Aspectos organizacionais 
V 

.
. 

Para o bom funcionamento de uma empresa é necessário que exista uma estmtura 
de funcionamento bem direcionada e organizada. Assim, as tarefas ficam -claramente 

definidas, podendo ser organizadas sistematicamente criando-se uma rotina facilitadora 
para quem as executam. Algumas delas, que deveriam ser executadas diariamente, 

eventualmente deixam de ser cumpridas, pela falta da sua prévia determinação. 

Os cargos existentes em uma organização devem ter suas funções claramente 

definidas, para que possam ser estabelecidos procedimentos diários para a realização das 
tarefas. Algumas perguntas facilitam esse processo, que são: 

Quadro 2: Quadro para estabelecimento de rotinas de trabalho. 

O que fazer? IEstabelecer todas as tarefas a serem executadas. 

Quando fazer? 
| 

Planejar a seqüência de tarefas a serem realizadas. 

Como Fazer? - lDefinir a melhor maneira de executar uma tarefa. 
Por quem deve ser feito? jldentificar a pessoa mais apta para realizar a tarefa. 

Esse roteiro permite, de forrna simplificada, que cada pessoa saiba exatamente a sua 

função e que possa realizar suas tarefas de maneira metodica e organizada. Evitando 

desperdício de tempo e trabalho desnecessário. Evita-se com isso também, que uma pessoa 
que não está apta para exercer um determinado conjunto de funções, não seja designada 
para este cargo. 

Em um processo de melhoria continua, a troca de informações entre os 

colaboradores da empresa é fundamental. Propõe-se que sejam realizadas reuniões 

periódicas, nas diversas áreas da empresa, para estimular a participação ativa das pessoas 

neste processo de melhoria. A obtenção de sugestões pelas pessoas que realizam 

diretamente as atividades é a forma mais simples e mais indicada para o desenvolvimento 

de soluções realmente adequadas a realidade da empresa.
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6.2 Aspectos financeiros 

O aspecto financeiro poderia ter algumas melhorias, principalmente quanto a sua 
organização. Mesmo que os encarregados continuem não fazendo uso de sistemas 

informatizados. A falta de organização muitas vezes gera o atraso no pagamento de contas, 
que pode acarretar em juros e perdas financeira. Seria de grande interesse que houvesse 
uma pasta destinada as contas a pagar, dividida em trinta e uma partes, _. que 
corresponderiam aos dias que compõem o mês. Assim, no momento em as contas chegam

r 

elas já deveriam ali ser armazenadas, evitando que em uma determinada data ela estivesse 
em outro lugar, fazendo com que o seu prazo vencesse. 

Outro elemento que ajudaria bastante seria a elaboração de um quadro de despesas, 
contendo todos os dias do mês em atividade e os dois próximos meses, onde se poderia ir 
marcando as datas de vencimentos de contas, tendo se assim uma previsao da necessidade 
de recursos em caixa, cada dia do mês. Esses quadros podem ser elaborados em fichas- 
padrão com dimensões de trezecentimetros de altura e dezoito centímetros de largura, para 
poderem ser armazenadas em fichário especifico para essas dimensões. 

Quadro 3: Quadro de despesas diárias. 
DATA 
CONTAS A PAGAR VALOR EM R$ 

_ I 

TOTAL EM R$ 

Propõem-se também a utilização do mesmo modelo de quadro, com relação aos 
recebimentos. Isso contribui para que a empresa tenha uma previsao do quanto terá de saldo 
em uma determinada data.
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Quadro 4: Quadro de receitas diárias. 
DATA 
CONTAS A RECEBER VALOR EM R$ 

TOTAL EM R$ 

Após a adaptação em uma nova maneira de organizar as contas a pagar e a receber, 
deve-se procurar instalar um computador para que se possa fazer os registros de forma 
informatizada e otimizada. Futuramente seria também de grande interesse buscar a 

colaboração de uma pessoa, que pudesse realizar as tarefas mais rotineiras da administração 
financeira. Alguém que exercesse a função de auxiliar financeiro e que pudesse estabelecer 
relatórios mais claros e feitos em computador, tendo assim o proprietário que se preocupar 
mais com a tomada de decisão em si. 

6.2.1 Registros contábeis externos 

Após verificar que a empresa não faz o uso de demonstrativos contábeis externos, 
sugere-se que a empresa passe a separar em uma pasta específica, todas as notas fiscais e 

recibos referentes as suas operações mensais. Esse tipo de cuidado contribui para a 

viabilização de documentos contábeis, evitando a ocorrência de atrasos e possíveis 

dificuldades na elaboração de tais registros. 

6.2.2 Fluxo de caixa 

Com o intuito de promover melhorias na tomada com relação a utilização, ou não, 
de recursos, recomenda-se a utilização do fluxo de caixa. Esta ferramenta consiste na 

reunião das entradas e saídas de caixa em um determinado período, servindo o saldo 

restante no mesmo para que a empresa possa verificar se há necessidade de captar recursos
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para cobrir uma possivel falta dos mesmos, ou ainda aplica-los em investimentos rentáveis 
no caso de excedente. - 

Apresenta-se a seguir um modelo simplificado de fluxo de caixa, sugerido por 

Longenecker, Moore e Petty (1997), para ser utilizado mensalmente pela Marmoraria 
SPERANDIO Ltda.:

_ 

Quadro 5: Modelo de fluxo de caixa. 
Marmoraria SPERANDIO Ltda. 

Demonstração de fluxo de caixa para o mês encerrado em (_/__/ ) 

Entradas de caixa: . Valores em R$ 
Vendas líquidas 

(-) Total de vendas a prazo mensal 

(=) Total de entradas de caixal 

Saídas de caixa: 

Pagamento a fornecedores 

(+) Despesas com agua 
(+) Despesas com energia elétrica 
(+) Despesas com telefone 
(+) Despesas com impostos 
(+) Despesas com limpeza

' 

(+) Despesas com manutenção de equipamentos 
(+) Despesas com contador 
(+) Despesas com material de expediente 
(+) Despesas com salários 
(=) Total de saídas de caixaz 

Saldo de caixa (1-2): 

(l) Total de entradas de caixa 

(2) Total de saidas de caixa 

(1-2) Saldo final de caixa 

Fonte: dados primários
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Com o objetivo de facilitar o dominio das contas relacionadas no modelo de fluxo 
de caixa, sugere-se a sua elaboração mensal. Isso porque, algumas dessas contas são pagas 

mensalmente, pen'odo este, que geralmente as empresas adotam como base para suas 
operações. - 

6.2.3 Determinação de preços A 

~ 

-- 

Apesar da determinação de preço, no caso da Marmoraria SPERANDIO Ltda. 
considerar elementos como o tipo de matéria-prima utilizada, a sua quantidade, o 

acabamento a ser utilizado e o tempo de produção que a peça exige. Percebe-se a 

necessidade da adoção de uma metodologia que auxilie na apropriação dos custos 

envolvidos no processo produtivo. ` 

Sugere-se a seguir alguns quadros facilitadores para este processo: 

Quadro 6: Cálculo do custo de matérias-primas. 

| 

PEÇA' A SER PRoDUzIDAz - 

' 

, 
Tipo de Pedra 

` 

Quantidade (M“) 
` 

Preço por mz (R$) 
, 

TOTAL 

I I l I 

Fonte: dados primários 

Quadro 7: Cálculo do custo do acabamento utilizado. 

l 

PEÇA A sER 1>RoDUz1DAz
| 

U 

Tipo de Acabamento 
š 

Quantidade (metros) 
Í 

Preço por metro linear (R$) 
I 

TOTAL 

l l I l Í 

Fonte: dados primários 

Quadro 8: Cálculo do custo da mão-de-obra. 
| PEÇA A SER PRODUZIDA: 
Tempo estimado para produção Valor mão-de-obra/hora (R$)** TOTAL 

(horas)* 

* Será definido com base em medias históricas. 
** Será definido com base na média salarial da área de produção. 

Fonte: dados primários
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Quadro 9: Cálculo do custo de energia elétrica. 

PEÇA A SER PRODUZIDA: 
A - Média histórica de B - Horas de funcionamento C - Valor por D - Tempo de produção E 

TOTAL 
consumo mensal em RS* da empresa (mensal) hora (A/B) (horas)** (CXD) 

* Média dos últimos doze meses. 
** Necessário para produzir a unidade em questão. 

Fonte: dados primários 

Quadro 10: Cálculo do custo de materiais indiretos. 
PEÇA A SER PRODUZIDA: 

Massa plástica Impermeabilizante 
` 

LiXa** 
! 

Total 

R$/ml ml* T 
sub-total R$/ml 

E 

1111* 
T 

sub-total RS/unidade Tempo de sub-total 

produção* llllll 
*Necessário para produzir a peça em questao 
**Os discos utilizados nas máquinas lixadeiras duram em média, uma semana. O preço por unidade dá-se 
através da divisão do preço de uma unidade de lixa, pelo n° de horas trabalhadas na semana. 
Fonte: dados primários 

Quadro ll: Cálculo do custo da depreciaçao. 
PEÇA A SER 1>RoDUziDAz 
Valor das máq. l Taxa anual de Depreciaçâo Depreciação Depreciação Tempo de TOTAL 
eeqtos (RS) 

i 

depreciação anual (RS) mensal (RS) por hora* (RS) produção (horas)** 

* Consideram-sle as horas traballhadas por miâs. 
I I i 

Necessário para produzir a unidade em questão. 

Fonte: dados primários
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` 

Quadro 12: Cálculo das despesas. 
PEÇA A SER PRODUZIDA: 
DESPESAS MENSAL (Rs) POR HORA* TEMPO DE TOTAL 

PRODUÇÃO" 
Agua ', 

Energia elétrica 

Telefone 

Impostos 

Limpeza 

Manutenção de equipamentos 
C ontador 
Materiais de expediente 

TOTAL 
ç

' 

* Consideram-se as horas trabalhadas por mês. 
** Necessário para produzir a unidade em questão. 
Fonte: dados primários 

6.3 Aspectos de produção V 

Apesar de serem tomados alguns cuidados no que diz respeito as medidas das peças 
encomendadas, percebe-se que mesmo assim ainda acabam por ocorrer erros na etapa de 
corte do processo produtivo. Isso acaba por acarretar prejuizos para a empresa, -que tem de 
refazer tais peças e ainda, manter um depósito destinado às mesmas. Algumas dessas peças 
ainda podem ser reaproveitadas para serviços menores, mas mesmo assim algumas 
permanecem inutilizadas. Sem contar que, essa área poderia ser destinada para uma 
possivel ampliação da capacidade produtiva, já que existe um problema legal para a 

utilização da extensão restante do terreno, por ser tratar de uma área de preservação 
permanente, de acordo com O IBAMA. 

Ocorrem também prejuízos com relação a faturamento, uma vez que as matérias- 
primas são caras e nem sempre existe a possibilidade do reaproveitamento da peça. Uma 
alternativa encontrada pela empresa para tentar minimizar essas perdas é a venda de tais 

produtos com até 50% de desconto. Algumas, ainda são aproveitadas para exposição em 
Showroom da empresa. Recomenda-se que a Marmoraria SPERANDIO Ltda. invista em 
treinamento para a melhoria do processo produtivo. O erro nas peças ainda compromete os 
prazos de entrega pré-estabelecidos com seus clientes.
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Sugere-se que a empresa invista em um controle de qualidade em todos os seus 
processos, a fim de reduzir possíveis prejuizos e de melhorar sua imagem frente a seus 
clientes, uma vez que, seus prazos não sofrerão ameaças e as peças terão mais qualidade. 

Como alternativa de solução para o problema da máquina frezadora, que foi 

adquirida e não utilizada por falta de habilidade dos funcionários, propõe-se o investimento 
em treinamento para o pessoal ligado à produção, uma vez que, a utilização desta máquina 
seria muito importante para a modemizaçao da área produtiva. 

6.4 Aspectos de mercado 

6.4.1 Venda de produtos 
A empresa encontra-se bem situada no que se refere a vendas. Podemos considerar 

que esse é seu ponto forte, já que procura atender todas as necessidades dos clientes. O bom 
relacionamento com esses também se dá na relação pós-venda, onde os colaboradores 
responsáveis pelas vendas procuram sempre entrar em contato com o consumidor e 

verificar se o mesmo está satisfeito. O atendimento satisfatório gera ainda para a 

marmoraria um de seusmaiores meios de divulgação que e a propaganda “boca-a-boca”. 

6.4.2 Propaganda e divulgação 
Com relação à propaganda e divulgação a empresa deve retomar algumas ações. 

Como foi constatado que o número de concorrentes, somente em Florianópolis é de vinte e 

uma mannoranias, alguns esforços devem ser destinados para a consolidação do nome da 
empresa. No caso, principalmente na sua maior região de atuação,a SC 401, que 
compreende cerca de quatro concorrentes. 

Além disso, essa região vem se desenvolvendo como um pólo de artigos de 

construção e decoração deiambientes. Uma boa imagem deve ser buscada para que a 

Marmoraria SPEKANDIO Ltda. consiga se destacar e manter-se dentro da preferência dos 
clientes. O objetivo é que quando um consumidor pense em ter algo de mármore ou granito, 
lembre-se em primeiro lugar na Marmoraria SPERANDIO Ltda. 

Para isso sugere-se a criação de panfletos a serem distribuídos em pontos 

estratégicos dessa região. Outro meio de propaganda que poderia ser explorado é a criação
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de saquinhos de lixo para carros, onde a marca da empresa estaria estampada. Esses são 
meios que podem ser muito úteis e de custo menos elevados, se comparados às técnicas de 
divulgação anteriormente utilizadas. 

_ 

Recomenda-se a retomada de investimentos em propagandas, já que em primeiro 
momento essa foi uma alternativa de bom retorno. Outras mídias, além da? televisão e do 
painel eletrônico, podem ser exploradas como o rádio. O desenvolvimento de um slogan e a 

criação de um jingle, com letra simples e marcante e uma boa alternativa para fixar o nome 
da marmoraria na mente de clientes em potencial. Sendo ainda, menos dispendiosa que a 

manutenção de comerciais em outros meios de comunicação.

1
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7. CONCLUSÕES 

A Marmoraria SPERANDIO Ltda. é uma empresa de pequeno porte, já consolidada 
no mercado, e que apresenta um grande potencial a ser explorado. A empresa encontra-se 
instalada em uma região que vem se destacando como um pólo em desenvolvimento na 
area de construção e decoração, que é o seu setor de atuação, 

Durante o estudo percebeu-se que as teorias administrativas nem sempre condizem 
com as práticas encontradas na realidade das empresas. O cotidiano das mesmas revela uma 
série de procedimentos inadequados que prejudicam o seu proprio crescimento e 

desenvolvimento. 

_ 

Através de um estudo descritivo-exploratório pode-se colher dados que, analisados 
qualitativamente, serviram para determinar a realidade da empresa, em meio aos seus 

aspectos organizacionais, financeiros, de produção e mercado. 

O objetivo do presente trabalho foi de identificar e analisar a realidade da empresa 
estudada, destacando seus aspectos relevantes e sugerindo altemativas que contribuam para 
uma melhor atuação da empresa. ' 

V 

*
` 

Foram identificados alguns aspectos negativos que comprometem a empresa. A 
implementação de rotinas administrativas serviria para organizar as atividades cotidianas 

adequadamente, proporcionando um melhor controle das operações realizadas. ~ 

A falta de um acompanhamento efetivo das entradas e saidas de caixa inviabiliza o 

controle financeiro, impossibilitando a marmoraria de projetar investimentos para melhoria 

de sua capacidade produtiva, quando o seu saldo de caixa e excedente, bem como a 

captação de recursos quando necessário.
A 

As deficiências encontradas no processo produtivo são causadas principalmente, 
pelo baixo grau de instrução e treinamento dos colaboradores. Investimentos em 
treinamento e incentivos ao desenvolvimento pessoal, seriam as melhores alternativas para 

criação de mentalidade contra desperdícios. 

Apesar de ter uma administração falha em determinados aspectos, existe a 

*possibilidade de melhoria, ja que existem alternativas simples a serem adotadas bastando 
apenas, para isso, determinação e disposição para concretiza--las.
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Anexo 1



Tabela de preços de mármores/granitos (Marmoraria SPERANDIO Ltda.) 
Em 10/04/2002. 

TIPO DE PEDRA PREÇO EM R$ POR l\/I: 
Cinza Castelo 68,00 
Cinza.Andorinha 68,00 
Cinza Corumbá 78,00 
Cinza Ocre 78,00 
Rosa Qualigran 80,00 
Verde Ecologia 90,00 
Rosa Capri 98,00 
Rosa colonial 98,00 
Rosa Imperial 98,00 
Vermelho Capri 98,00 
Arabesco Bege 93,00 
Amarelo Real 98,00 
Amarelo Dourado 98,00 
Amarelo Medina 98,00 
.Floral Brasil 98,00 
Arabesco Claro 98,00 
Ju - Paraná Bege 98,00 
Branco Copacabana 100,00 
Preto Florido 100,00 
Preto Indiano 100,00 
Verde Amazonas 110,00 
Preto Rodeio 110,00 
Verde Musgo 110,00 
Santa Helena 110,00 
Caxemir Rose 110,00 
Santa Cecilia 110,00 
Branco Ipanema 115,00 
Bege Ipanema 115,00 
Preto Ara Cruz 115,00 
Amarelo Paraíso 150,00 
Amarelo Topázio 125,00 
Vermelho Goiás 125,00 
Cafe' Brasil 125,00 
Marrom São Paulo 125,00 
Amarelo Maracujá 125,00 
Verde Piramirim 125,00 
Vermelho Vitória 130 00 
Verde Fantasia 130100 
Amêndoa Dourado I

1 

130,00 
Vermelho Kinaua 130,00 
Branco Pérola 

1

1 

130,00



Amêndoa Paraná 130,00
x 

Café Bahia 130,00 
Vermelho Brasilia 135,00 
Verde Amazonita 150,00 
Branco Caravelas 150,00 
Ju -Parana Rose 150,00 |

I 

Rosa Ceará 160,00 
Verde Maritaca 160,00

I 

Verde Tunas 170,00
› 

Verde Malakit 170,00 
Rosa Salmão 170,00 
Vermelho Fantasia 170,00 
Branco Ceará 200,00 
Azul Fantástico 250,00 
Blue Star 250,00 
Azul Noruega 620,00 I 

Azul Bahia 980,00
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Tabela de preços de tipos de acabamentos (Marmoraria SPERANDIO Ltda.)
, 

, Em 10/04/2002. 
TIPO DE ACABAMENTO PREÇO EM R$ POR 

METRO LINEAR 
Simples 10,00 
Boleado ~~ 10,00 
Chanfrado 15,00 
Duplo Reto 20,00 
Duplo Arredondado 20,00 
Duplo Chanfrado 25,00 
Bisotê - 15,00 
Bisotê c/ lcm para fora 35,00 
Boleado c/ lcm para fora 25,00 
Triplo

, 40,00 
Negativo 35,00 
Duplo com Bisotê 35,00 
Duplo com veio 25,00 
Com lcm para dentro 25,00 
Duplo com Chanfrado cima e baixo 35,00 
Para pia, borda por cima 15,00 
Para pia, borda pela frente 10,00 
Para pia, borda por cima Chanfrado 25,00 
Duplo Chanfrado por baixo 3cm 30,00 
Duplo Chanfrado por cima 3cm 30,00 
Para pia, com rebaixe “NET” 

OBS: '

› 

Acabamento para rodapé 10% e mais polimento do valor do material. 
Acabamento alto brilho é cobrado R$ 20,00 o Valor do metro linear.
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