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RESUMO: As empresas estão percebendo a importância de uma análise de seu negócio, e 

compreendendo que uma outra visão vinda de fora poderá agregar propondo novos 

procedimentos, indicando possibilidades de ajustes e melhorias na forma de gestão interna da 

empresa. Este estudo busca conhecer os setores e seus processos de marketing, logístico, e 

financeiro em uma empresa do ramo de materiais de construção. A cadeia de materiais de 

construção necessita de uma integração entre fornecedor revendedor e consumidor. Para esta 

análise foram feitas visitas com o intuito de coletar dados e analisar os processos e para 

fundamentar foram feitos estudos teóricos de autores correlacionados. Alguns apontamentos 

foram realizados visando a melhorar a eficácia das operações e assim aumentar o desempenho 

da organização. Contudo cabe a empresa analisar qual é a melhor decisão a ser tomada.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  MARKETING, LOGÍSTICA E FINANCEIRO 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A construção civil representa o segundo maior setor da economia do país sendo 

responsável por aproximadamente 6,2% do Produto Interno Bruto (PIB) Brasileiro de acordo 

com Cerqueira apud Figueredo (2017), diz que exercendo assim grande influência sob os 

mercados e também tornando-se facilmente suscetível as mudanças de demanda ou poder de 

compra do consumidor. Devido a isso, apresentou reflexos da significativa recessão 

socioeconômica que o país enfrentou nos últimos períodos, mas, para este ano de acordo com 

Trevisan e Melo (2018) a perspectiva é de mudança para o cenário econômico Brasileiro, e já 

há indícios significativos que apontam essa mudança, inclusive no ramo da construção Civil.  



 

 
 

De acordo com o exposto pelo site RPC (2017) o setor da construção civil no estado 

do Paraná apresenta depois desse tempo de retenção econômica um crescimento 

impulsionando investimentos no setor de construção civil tanto por parte dos fornecedores e 

consumidores dos materiais, quanto de construtoras, vale ressaltar que a Construção Civil pela 

influência que exerce sob o PIB consegue manter-se produzindo resultados mesmo em um 

cenário pessimista. 

Observando os aspectos apresentados empresas que fornecem os materiais necessários 

a esse mercado depositam seus esforços em analisar o mercado e o comportamento dos 

consumidores com o intuito de melhorar seus departamentos, processos e produtos e assim 

acompanhar e atender as necessidades do setor. 

Considerando o mercado e observando as empresas que atuam no segmento de 

comércio de materiais para construção, esta pesquisa será realizada com o propósito de 

analisar e diagnosticar a atuação e as oportunidades de uma empresa que fornece materiais 

para construção situada no Oeste do Paraná. Para viabilizar o estudo e desenvolver os 

objetivos secundários será necessário diagnosticar através de análise e observação os 

processos e modelos de gestão utilizados para os departamentos da empresa e como eles 

contribuem para a atuação dela dentro do mercado, analisar a relação da empresa com 

clientes, fornecedores e concorrentes através de diagnósticos e observar a organização 

administrativa e socioeconômica da empresa considerando os objetivos que ela deseja atingir. 

Essa pesquisa será realizada em uma empresa do setor da construção civil devido à sua 

influência no cenário econômico bem como capacidade de alavancar oportunidades de 

emprego e negócios promovendo desenvolvimento e crescimento regional. 

Para desenvolvimento da pesquisa bibliográfica e empresarial foi adotado o método 

exploratório descritivo, buscando através de autores renomados o embasamento necessário 

para diagnosticar as ações da empresa e a administração de seus departamentos. As 

informações necessárias ao estudo foram coletadas na matriz e filial através de entrevistas 

com administradores, gestores e colaboradores. 

Seguindo esses objetivos será abordado em primeiro momento o histórico da empresa 

considerando a finalidade de sua gestão, para posteriormente analisar e diagnosticar os três 



 

 
 

setores que exercem maior influência sob sua atuação no mercado, são eles respectivamente: 

marketing, logístico e financeiro.  

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

2.1 DEPARTAMENTO DE MARKETING 

 

Segundo Kotler (1995) o marketing atual exige das empresas mais do que o 

desenvolvimento de bons produtos, preço interessante e colocá-los a disposição do 

consumidor, é necessário que as empresas se comuniquem com o cliente, e esta comunicação 

não deve ser deixada ao acaso como é para maioria das empresas.  

Deste modo segundo Kotler (2000) a função do marketing consiste em manter o nível 

de demanda, levando em consideração as preferências mutáveis dos consumidores e a 

crescente concorrência para atender essa demanda. Para isto a empresa necessita de um 

processo constante de manter ou melhorar sua qualidade e de medir a satisfação do 

consumidor. Ainda segundo Kotler (2000), para empresas com foco no cliente, a satisfação de 

dele é ao mesmo tempo uma meta e uma ferramenta de marketing.  

Já de acordo com Martins (2006) o marketing de relacionamento corresponde a uma 

filosofia de administração empresarial baseada na aceitação da orientação para o cliente e para 

o lucro, por parte de toda a empresa, e no reconhecimento de que se deseja buscar novas 

formas de comunicação para estabelecer um relacionamento profundo e duradouro para os 

clientes, prováveis clientes, fornecedores visando obter vantagem competitiva sustentável. 

Kotler (2000) ressalta que todas as organizações desempenham seus esforços para 

estabelecer uma marca sólida, ou seja, uma imagem de marca forte e favorável. De acordo 

com Kotler e Keller (2006) existem diversas formas de encontrar um diferencial para as 

marcas, podendo ser relacionadas ao desempenho de produtos ou quanto ao valor emocional 

que a marca representa para a sociedade. 

Segundo Affonso (S.d) apenas atrair e conquistar o cliente, não é suficiente, 

precisamos ainda fazer com que ele volte até a empresa, torná-lo fiel, para isso, é necessário 

sempre ter como prioridade pontos principais, como por exemplo: atendê-lo bem, manter 



 

 
 

contato constante, e ouvi-lo todo o tempo, é fundamental que ele se satisfeito com o que 

adquiriu e o que recebeu da empresa e à vontade para procurar a empresa.  

Existe uma preocupação por parte das empresas em trabalhar com produtos que 

satisfaçam as necessidades dos clientes. Porém Kotler (2006) ressalta que o processo até a 

fidelização do cliente é frágil e necessita de atenção, pois a empresa interpreta como 

preferência pela marca pode ser reflexo do preço praticado, falta de produtos de outras 

marcas. 

  Neste mesmo sentido outra ferramenta de marketing utilizada pelas empresas para 

solidificar sua marca são as promoções, para Vaz (1995) a promoção pode ser caracterizada 

por um conjunto de ações que visam divulgar o produto junto a seus diversos públicos. Já 

segundo Kotler (1996) a promoção é um dos quatro grandes elementos do composto de 

marketing da empresa, também é caracterizada pela tentativa da empresa de estimular as 

vendas pelo direcionamento de comunicações persuasivas aos compradores. 

O conjunto de ações, a qual Vaz (1996) se refere atualmente, é compreendido pelas 

seguintes ferramentas: propaganda, publicidade, venda pessoal, marketing direto, relações 

públicas, merchandising e promoção de vendas. Com o aperfeiçoamento da tecnologia o 

marketing digital deve ser adicionado ao mix de comunicação conforme a necessidade de 

cada marca. Pois é imprescindível a necessidade da presença da marca entre as fontes de 

mídia que chegam até os clientes.  

 

2.2 DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

 

2.2.1 Processo de input  

 

Segundo Borges, et al (2012) a logística é grande importância, considerando sua 

capacidade de promover a satisfação e a rentabilidade no atendimento, buscando minimizar os 

custos e desperdícios ligados ao processo. No entanto, para que isso realmente aconteça deve 

haver, por parte da empresa, o entendimento do fluxo das movimentações de mercadorias. 

Assim, segundo Bowersox e Closs (2001), podem ser planejados e realizados diferentes 

mudanças no projeto do sistema logístico, em qualquer período operacional. 



 

 
 

Portanto, para Ballou (2007) aput D’Andrea (2015), a logística empresarial são todas 

as atividades de movimentação e armazenagem, desde as que promovem o curso dos produtos 

do ponto de aquisição da matéria prima até o ponto de consumo final - como dos fluxos de 

informação, que localizam os produtos e, movimentam com o propósito de providenciar 

níveis de serviços adequados aos clientes com um custo favorável.  

 

2.2.2 Classificação de Estoques 

 

Segundo Bertaglia (2003) o estoque é entendido como o acúmulo de recursos 

materiais em um sistema de transformação armazenado. Em algumas situações, a palavra 

estoque é usada para descrever qualquer recurso armazenado. O controle do estoque, para 

Bowersox e Closs (2001), é um processo de rotina importante para o cumprimento de uma 

política de estoques, esse controle compreende a verificação das quantidades disponíveis em 

uma determinada localização e verifica suas mudanças conforme o tempo, podendo ser 

realizadas manualmente ou por computador. A diferença é a velocidade, o custo e a precisão. 

Ainda para Bowersox e Closs (2001) o gerenciamento de estoque, para os varejistas, é 

basicamente uma questão de compra e venda. Ao comprar uma ampla variedade de produtos 

assumem riscos resumidos no processo de comercialização. E quando os produtos são 

comprados para entrega no destino, mas o fornecedor assume o custo de transporte, a falha 

dessa relação pode ser justificada. Nesse caso o fornecedor é responsável pela carga até sua 

chegada ao local designado pelo comprador. Portanto, segundo ABCM (2016), planejar 

rotinas de entrega mais inteligentes, considerando, por exemplo, um fluxo intenso de entregas 

na mesma região, dentre diferentes variáveis. Essa racionalização ajuda a empresa a 

identificar práticas mais baratas e até mesmo processos falhos dentro do departamento. 

Já Sankhya (2017) afirma que a utilização de um sistema de gestão para o 

planejamento de frotas é apropriado e necessário. Sendo possível acompanhar os caminhos 

realizados, diminuir a quilometragem percorrida e, por consequência, reduzir os custos com o 

tempo de operação. 

Conforme Buller (2012) aput D’Andrea (2015), defende que planejar o arranjo físico 

contribui com a produtividade do processo, mas ressalta a importância de adequar o ambiente 



 

 
 

fisico com as suas necessidades. Segundo, Viana (2010) aput D’Andrea (2015) o layout 

objetiva possibilitar o máximo de utilização dos espaços dos depósitos, garantir 

movimentação mais eficiente dos materiais e, por consequência, gerar menos custos.  

 

2.2.3 Sistema gerencial e integração de Filial 

 

Conforme Bittencourt (2014), além dos softwares usados no cotidiano, é importante 

que a empresa conte com um sistema integrado de gestão, adequado à união dos escritórios 

remotos à matriz, independente do tamanho da empresa ou de quantas filiais ela possui. 

Importante ressaltar que um software completo admite que as informações arranjadas e 

consultadas em todas as unidades sejam atualizadas e confiáveis, diminuindo erros que podem 

prejudicar o processo em diferentes níveis. 

Pereira (2012) afirma que os investimentos no crescimento de uma empresa com 

abertura de filial é de grande importância para sua sobrevivência, pois a mesma não ficará em 

estado de estagnação, pois o mercado é ativo e inovador. Outra ação interessante é a 

preparação de um bom plano de negócios para que assim o empresário possa figurar o cenário 

que se encontra, e consiga permanecer maior tempo em atividade, conquistar participação e 

espaço no mercado. 

 

2.2.4 Processo de Output 

 

Segundo Slack, et al (2002) as operações realizadas perante o consumidor tendem a se 

modificarem em diversas maneiras.  O output é por sua vez o processo de transformação de 

bens físicos e serviços, os mesmos são vistos como diferentes em vários sentidos. Para 

Chiavenato (2003) o resultado final da operação de um sistema é o output. Todo sistema 

produz uma ou mais saídas e é por meio da saída, que o sistema apresenta o resultado de suas 

operações para o ambiente externo. 

De acordo com Martins (2014) o processo de output pode ser considerado como 

resultado ou saída dos recursos que foram inseridos no Input e que ao longo dos processos 



 

 
 

anteriores foram transformados e processados, como é o exemplo de  matéria prima ou 

mesmo dos colaboradores. 

 

2.3 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

 

2.3.1 Planejamento do Departamento 

 

 Segundo Hoji (2010) planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações 

a serem executadas dentro de cenários e condições preestabelecidas, estimando os recursos a 

serem utilizados. Já Ross (1998) apud Lucion (2005) um plano financeiro significa uma 

declaração do que a empresa deve realizar no futuro. O Planejamento Financeiro formaliza os 

objetivos financeiros que podem ser alcançados. O autor ainda ressalta que a previsão de 

vendas é um atributo importante em um planejamento financeiro, porque esse planejamento 

centra-se nas vendas projetadas para certo período, a curto prazo, necessários para amparar o 

faturamento. 

 

2.3.2 Gestão do Sistema de Compras e Contas a Pagar  

  

 Hoji (2010) a principal atribuição do gerente de compras é assegurar os estoques em 

nível suficiente adquiridos a preços mínimos, para não interromper as vendas. Também 

afirma que a decisão de comprar à vista ou a prazo é relativamente fácil de tomar, a empresa 

deve comparar os preços à vista e a prazo antes de decidir pela forma de como repor seu 

estoque. No aspecto operacional as compras a prazo apresentam vantagens em relação a 

compras à vista, nas compras a prazo pode ser trabalhado com o produto e pago ao fornecedor 

com o dinheiro dos clientes, são grandes fontes de capital de giro para a empresa.  

 

2.3.3 Política de Comercialização\Faturamento. 

  

 De acordo com Braga (2010) a política de crédito de uma empresa define os 

parâmetros que determinam se deve ser ou não concedido crédito aos seus clientes. Esse autor 



 

 
 

também descreve que uma política de crédito rígida envolverá menos despesas com 

departamentos de crédito e departamento de cobrança, menores índices de perda de 

recebimento de duplicatas e de atraso no recebimento de seus clientes, porém existe uma 

chance de declínio no volume de vendas. 

 Segundo Jordan (2000) afirma que uma empresa que vende produtos, pode exigir 

pagamento a vista no ato da venda, ou, antes da entrega do produto conforme data estipulada, 

ou pode conceder crédito a seus clientes e demorar a receber seu pagamento. Já Hoji (2010) 

afirma que uma política de crédito liberal aumenta o volume de vendas muito mais que uma 

política rígida, porém, também gera mais investimentos em contas a receber e mais problemas 

de recebimento. 

 

2.3.4 Gestão Tributária e Contabilidade   

 

Segundo Latorraca (2000) apud Souza e Pavão (2011) planejamento tributário são 

atividades empresariais que realizadas de maneira preventiva esboça ações administrativas 

com o objetivo de informar quais são as restrições tributárias.  

De acordo com Fabretti (2006) apud Souza e Pavão (2011) o estudo realizado 

antecipadamente antes de realizar as ações administrativas da empresa, sendo elas, 

pesquisando os se seus efeitos jurídicos, econômicos e as alternativas legais mais econômicas 

é chamado de planejamento tributário. Também Borges (2002) apud Souza e Pavão (2011) 

diz que planejamento tributário é uma técnica gerencial que planeja as ações da empresa, 

visando conhecer as obrigações e os encargos fiscais colocados nas alternativas legais 

relacionadas através de meios legítimos, utilizar a técnica reduz os tributos fiscais. 

 Afirma Souza e Pavão (2011) que o planejamento tributário não se deve confundir 

com sonegação fiscal. Apresenta Maggi (2009) apud Oliveira e Gonçalves (2013) que, o 

planejamento tributário está sendo feito nas empresas com o objetivo de reduzir os 

pagamentos dos impostos, se tornou indispensável na redução das despesas das empresas 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 



 

 
 

A pesquisa será realizada em uma empresa que atua no segmento de comércio de 

materiais para construção no oeste do Paraná desde 2013 e possui como objetivo a 

consolidação da marca no mercado. Para fundamentação e validação dessa pesquisa utilizou-

se o método exploratório-descritivo que compreende duas pesquisas, a exploratória e a 

descritiva, que podem ser conceituadas respectivamente da seguinte maneira: a pesquisa 

exploratória é comumente entendida como uma pesquisa quase científica ou não cientifica 

sendo o passo inicial de um processo de pesquisa e um suporte para auxiliar na concepção de 

hipóteses pesquisadas anteriormente.  

Possui como objetivo a proximidade com o assunto tratado se transformando muitas 

vezes em um estudo de caso (CERVO, 2007). Por sua vez a pesquisa descritiva pode ser 

conceituada como a que possui por finalidade a observação, análise e correlacionamento de 

circunstâncias ou fenômenos variáveis, sem modificá-los. Procura entender a frequência de 

um comportamento ou fenômeno e qual a sua relação com as características e natureza do 

meio social, político, econômicos ou mesmo do comportamento do ser humano, estando ele 

isolado ou em grupo (CERVO, 2007). Através da pesquisa exploratória descritiva e de acordo 

com o exposto pretende-se observar e analisar as ações da empresa estudada levando em 

consideração os pontos fortes e fracos, buscando assim ressaltar a importância dos pontos 

fortes e buscar meios para auxiliar no entendimento e diagnóstico dos pontos fracos. Possui 

também como objetivo analisar os departamentos e os modelos utilizados pela empresa para 

gerenciar seus procedimentos e seus colaboradores. 

Esse pesquisa possui natureza básica que de acordo com Buono (2015) é atribuída para 

averiguação de acontecimentos bem como a busca por seu embasamento científico, com o 

intuito de criar teorias sem a necessidade de comprová-las. 

Para fundamentar esse estudo foram feitas pesquisas em livros, artigos e sites 

relacionados a setores do ramo de materiais para construção e a gestão de departamentos, para 

entender o funcionamento desse mercado e também de determinadas áreas da administração 

possibilitando maior embasamento do tema abordado. Visando alcançar os objetivos 

desejados foram feitas visitas na empresa com o intuito de observar, analisar e diagnosticar os 

departamentos e procedimentos utilizados pela empresa e apontar possíveis mudanças ou 



 

 
 

adequações que venham a agregar competitivamente, otimizando seus procedimentos e 

setores.  

Para coleta das informações apresentadas nesse estudo sobre a gestão da empresa, 

funcionamento dos departamentos bem como planejamento do administrador e gestores, 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas e estruturadas, através de digitação ou 

gravações com todos os integrantes dos departamentos, possibilitando o embasamento das 

ações e planejamentos bem como análise do funcionamento de cada departamento 

considerando a opinião dos envolvidos no processo. 

O estudo em uma empresa desse segmento foi escolhido devido ao reconhecimento 

que ela possui dentro do mercado em que atua, e levando em consideração, a importância do 

comércio de materiais para a construção civil, que é um dos setores que influencia 

consideravelmente a economia do país (FIGUERÊDO, 2017). 

A abordagem utilizada foi através do método de pesquisa qualitativa, segundo Santos 

(1999) este método é geralmente utilizado de modo dedutivo: as hipóteses são testadas e os 

resultados são interpretados a partir de uma teoria estabelecida anteriormente, induz a 

liberdade do pensamento, provoca o conhecimento e desenvolvimento sobre um tema, 

conceito ou objeto específico. 

Os procedimentos adotados para a coleta de dados foram artigos e livros para 

possibilitar o conhecimento necessário desse segmento e dos modelos de departamentos por 

eles adotados, esses dados foram coletados por meio de estudos, análises, visitas a empresa e 

entrevistas realizadas com administradores, gestores e colaboradores, com o intuito de 

entender e analisar o funcionamento da empresa que será diagnosticada nesse estudo. 

As visitas à empresa foram acompanhadas pelos gestores da matriz e da filial, cada 

uma em sua respectiva loja e pelo administrador de ambas, da mesma forma todas as 

informações relatadas na pesquisa foram fornecidas por eles bem como pelos colaboradores e 

por observação do funcionamento setorial, realizada após cada entrevista. A pesquisa 

possibilitou acesso a todos os departamentos empresariais considerando os que exercem maior 

influência nas atividades da empresa, foram selecionados três para serem diagnosticados, são 

respectivamente: Marketing, Logístico e Financeiro. 

 



 

 
 

4 RESULTADOS  

 

4.1 DEPARTAMENTO DE MARKETING 

 

4.1.1 Visão Geral 

 

Consideramos nesta análise os objetivos estabelecidos pela organização como: 

consolidação da marca como referencial no ramo de materiais para construção na modalidade 

varejo no oeste do Paraná. 

 

4.1.2 Canais de Divulgação 

 

As estratégias desenvolvidas pela empresa para esse segmento são voltadas para preço, 

vendas e logística. Para exemplificar, entre essas ações está o anúncio em relação aos preços e 

a prática da loja de superar qualquer valor apresentado pela concorrência. 

Dentre os meios mais utilizados, estão anúncios de produtos através de redes sociais 

(facebook), outdoor, rádios localizadas na cidade e em cidades próximas, panfletos 

distribuídos em pontos estratégicos.  

Segundo os responsáveis pelo setor de divulgação, em relação aos anúncios, 

principalmente nas redes sociais, são feitos de produtos menos específicos, mas que atraem o 

cliente, levando em consideração que não é possível divulgar todo o mix de produtos devido a 

sua dimensão e também que o principal intuito desse anúncio é atrair o cliente até a empresa e 

não somente informar que a empresa possui esse item em seu estoque. 

 

4.1.3 Prospecção e Contato 

 

Outra ação realizada é a escala que existe entre vendedores durante a semana onde 

cada um em determinado dia realiza visitas em construções. De acordo os entrevistados, as 

construções que já são atendidas pela empresa são visitadas com o intuito de reforçar a 



 

 
 

disposição e as demais que não são, recebem a visita com o objetivo de ser lembrada pelo 

cliente, atrai-lo a conhecer a empresa, comprar produtos e posteriormente se fidelizar. 

A empresa realiza um feirão mensal, que acontece geralmente no primeiro ou terceiro 

sábado do mês, e que de acordo com o responsável pelo setor de vendas atrai um grande fluxo 

de pessoas e negociações, para divulgação dessa ação são utilizados todos os meios comuns 

de divulgação da empresa e também entrevistas nas rádios de Toledo e dos municípios 

vizinhos. 

Essas ações de acordo com a empresa são desenvolvidas considerando a cultura dos 

consumidores e desempenhadas com o intuito de angariar e fidelizar clientes através das 

vendas realizadas, visando principalmente atingir o cliente desde o início da construção e 

manter esse relacionamento até o fim dela atendendo inclusive o acabamento que é o foco 

principal para o qual o mix de produtos da empresa é orientado. 

 

4.1.4 Processos de Comercialização 

 

O processo de venda neste ramo de atividade é em sua maioria periódico e segundo o 

gestor das ações de marketing da empresa, um cliente que finalizar uma construção 

dificilmente necessitará de produtos novamente a curto prazo, sendo assim a empresa 

necessita desempenhar suas ações para um processo de constante prospecção de clientes para 

conseguir manter o faturamento esperado e considerado ideal pelos administradores da 

organização. 

 

4.2 DEPARTAMENTO LOGÍSTICO 

 

4.2.1 Processo de Input  

 

 A empresa possui diversos fornecedores de mercadorias devido à variedade do mix de 

produto e a necessidade de produtos específicos. Os fornecedores são selecionados 

considerando: procura do consumidor pela marca; qualidade e especificações do produto; 



 

 
 

custo total de aquisição; tempo de entrega; existência de suporte ou assistência técnica pelo 

fornecedor.  

O processo de transporte da mercadoria adquirida até a empresa ocorre de três 

maneiras, respectivamente: o fornecedor da mercadoria a transporta até a empresa sem custo 

adicional; ou manda a mercadoria em transporte próprio, porém cobra um valor por esse 

serviço; ou ainda a empresa é responsável por retirar o produto da fornecedora e pelo 

transporte da carga, inclusive em outros estados.  

Para diminuir custos de transporte nesse último caso é usado pela empresa o frete de 

retorno que consiste em contratar um veículo que retornaria vazio, para passar na empresa 

fornecedora, retirar a carga para a empresa e trazer até a matriz, deste modo a taxa de frete 

diminui e a empresa consegue uma margem de contribuição de 35% por carga fechada. 

Assim que a mercadoria está disponível para descarregamento existe um responsável 

pelo setor logístico que realiza o recebimento dela. Nesse processo primeiro é conferido os 

produtos da nota fiscal com o solicitado pelo departamento de compras, após isso as 

mercadorias são conferidas e descarregadas em local específico, ao fim desse processo é 

liberado o transportador. Os carregamentos recebidos pela empresa são diários, para viabilizar 

a administração dessas entradas é estabelecido um cronograma para possibilitar as atividades 

do setor logístico. 

Para auxiliar na movimentação de mercadorias em estoque é utilizada uma 

empilhadeira, devido ao volume das movimentações de mercadoria em estoque, diversas 

vezes é necessário que uma deslocação em processo seja interrompida para realizar outra de 

maior urgência, isso de acordo com o administrador ocasiona atraso no processo logístico e 

necessidade de paradas não planejadas de funcionários e carga. A empresa com o intuito de 

melhorar esse processo, estuda a viabilidade de adquirir outra empilhadeira considerando que 

ela otimizaria tempo e custo de todo o processo. 

 

4.2.2 Processamento de Mercadorias em Estoque  

 

As mercadorias são dispostas em estoque de acordo com uma condição prévia de 

locais atribuída pelo gestor do setor logístico, vale ressaltar que no momento não existe uma 



 

 
 

distribuição de mercadorias implementada de maneira formal, de acordo com o administrador 

a não estruturação do estoque dificulta a localização de mercadorias e acarreta dificuldades 

para os colaboradores envolvidos no processo logístico. Observando essa necessidade a 

empresa tem depositado seus esforços para replanejar o processo logístico e a disposição do 

estoque, que será separado considerando: Destinação e marca. Os produtos receberam uma 

etiqueta de identificação e sua localização no estoque constará no sistema gerencial ficando 

disponível a todos envolvidos no processo. 

A empresa possui registrado em sistema todas as mercadorias do estoque bem como 

sua quantidade e valor, os produtos do estoque só são movimentados no momento do 

faturamento da compra, esse faturamento pode ser feito pelo setor financeiro da empresa ou 

pelos responsáveis do setor logístico. Ainda é inexistente na empresa um controle que 

possibilite analisar custos relacionados a mercadorias em estoque, é utilizado para base das 

decisões gerenciais as informações fornecidas pelo sistema e no máximo dois giros 

disponíveis em estoque. 

 

4.2.3 Sistema Gerencial  

 

O sistema gerencial utilizado pela empresa foi desenvolvido pelos administradores 

considerando um estudo do mercado e a necessidade de informação contábil e gerencial com 

rapidez e exatidão para auxiliar no processo decisório, logístico e dos demais departamentos 

da empresa. As informações são fornecidas aos usuários da matriz e da filial e atualizados 

momentaneamente, podendo de acordo com a necessidade consultar: Disponibilidade no 

estoque, pendências de compra recebimento ou entrega, dados financeiros, informações para 

gestão de pessoal, além de outras informações necessárias para colaboradores e gestores. 

 

4.2.4 Integração da Filial 

 

A empresa possui uma filial no centro da cidade Toledo. De acordo com o 

administrador este local foi escolhido pelo ponto estratégico para venda e por facilitar acesso 

dos consumidores. Essas características viabilizam a comercialização de mercadoria em 



 

 
 

menor quantidade e que supram necessidades momentâneas e sazonais do consumidor, como 

por exemplo, a de um chuveiro novo. Todo estoque da empresa é em anexo a matriz e, 

portanto o departamento logístico dela realiza as entregas. Porém, ambas as lojas possuem 

acesso às informações contidas no sistema e conseguem editar informações que nele constam. 

A diferença entre as duas lojas é que estão localizadas em pontos comerciais distintos, 

com gestores diferentes, direcionadas para atender um público específico. Mas, os recursos 

disponíveis para atuação, políticas, departamentos e sistemas da empresa seguem o mesmo 

modelo. 

 

4.2.5 Processo de Output 

 

 As mercadorias podem ser retiradas pelo cliente no momento da compra ou entregues 

pela empresa no local de preferência do consumidor, com ônus. Para realizar a entrega das 

mercadorias é utilizado um módulo no sistema que separa o município por regiões e através 

disso apresenta as pendências de entrega para cada localidade considerando peso da carga e 

capacidade de carga do caminhão, essa esquematização de acordo com o gestor otimiza o 

processo e facilita a função do setor logístico, vale salientar que as entregas fora do município 

são distribuídas considerando as mesmas informações. Segundo o administrador mesmo com 

essa esquematização existem perdas ocasionadas pelo volume de carga por pedido, 

principalmente de entregas fora do município, criando a necessidade de o caminhão ir até a 

mesma localidade mais de uma vez para realizar a entrega de toda mercadoria, observando 

isso a empresa estuda a viabilidade de adquirir um veículo com capacidade de carga 40% 

maior e que comporte todas as mercadorias necessárias em uma só viagem. 

 

4.3 DEPARTAMENTO FINANCEIRO 

 

4.3.1 Planejamento do Departamento Financeiro 

 

De acordo com as informações do gestor da organização as decisões para esse 

departamento são tomadas considerando a posição financeira da empresa. Segundo ele as 



 

 
 

ações do departamento financeiro são planejadas semanalmente para organizar e dimensionar 

as responsabilidades de cada gestor e colaborador no processo de assegurar que a empresa 

cumpra todos compromissos e pendências do setor. 

O gestor considera ainda que vale salientar que a empresa considera nas suas ações os 

objetivos estipulados e a mensuração aproximada de retorno esperado. Porém, não possui uma 

estrutura em relação a retorno financeiro estimado da mercadoria, estrutura como ações para o 

setor financeiro a médio ou longo prazo e fluxo de caixa ou operações necessárias para atingir 

o lucro desejado. Segundo o responsável a insuficiência dessas informações dificulta certos 

aspectos a dimensionar os valores que serão destinados para investimento na empresa. 

 

4.3.2 Sistema de tesouraria  

 

Quanto a tesouraria, pode-se entender como centro de recebimento e corresponde ao 

controle e gestão diária de todas as entradas e saídas de valor do caixa da empresa. Cabe 

salientar que a empresa não possui uma estrutura e controle em relação ao fluxo de caixa, mas 

que gerencia a origem ou destino dos valores em caixa através das informações fornecidas 

pelo sistema gerencial e pelos recebimentos efetuados no sistema. 

 

4.3.3 Gestão das Compras e Contas á Pagar  

 

Quanto às compras da empresa, este procedimento segue uma ordenação de pedidos de 

acordo com o período de recebimento e a quantidade de mercadoria em estoque, deste modo 

às compras são realizadas quando existe baixa de mercadoria em estoque. Através desse 

sistema de acordo com a empresa é possível realizar o controle das mercadorias disponíveis 

para venda e evitar custos desnecessários com produtos sem saída e descapitalização por 

compras excessivas. 

 

4.3.4 Política de Comercialização\Faturamento  

 



 

 
 

Durante a entrevista pode se identificar que a política de comercialização adotada pela 

empresa para recebimento das mercadorias vendidas considera duas formas de recebimento: à 

vista, ou à prazo que considera as compras realizadas no cartão de crédito ou através de 

financeiras. De acordo com o gestor adotar recebimento à prazo através de notas promissórias 

ou cadastro de clientes dificultaria o planejamento financeiro, exigiria que a empresa  

aumentasse a margem de lucro das mercadorias e trabalhasse considerando uma margem de 

inadimplência. 

Segundo o gestor essas políticas de recebimento e faturamento foram estruturadas 

junto com o planejamento da empresa para redução de riscos, inexistência de inadimplência e 

concentração de esforços e recursos na comercialização de mercadorias, porém a política 

adotada recebe resistência, tanto por parte dos consumidores que não estão habituados a essa 

prática da empresa quanto por parte dos colaboradores que devido a essas políticas acabam 

encontrando dificuldade para efetivar a venda. 

Vale ressaltar que os gerentes possuem autonomia em relação à liberação de vendas à 

prazo, mas essa venda deve obedecer critérios e possui limite de valor estipulado, a 

responsabilidade por esse valor não faturado é do colaborador e em situações em que o 

consumidor não quita a dívida o vendedor sentirá reflexos diretos dessa inadimplência em sua 

bonificação mensal. 

 

4.3.5 Gestão de Riscos 

 

 De acordo com o administrador as atividades, estratégias e ações financeiras da 

empresa são planejadas, desenvolvidas e gerenciadas considerando como premissa a 

eliminação de todos os riscos controláveis, principalmente os fiscais e de liquidez 

 

4.3.6 Gestão Tributária e Contábil 

 

A empresa busca através do regime de tributação e considerando as políticas da 

empresa, enquadrá-la em um regime assertivo e que possibilite a adequada contribuição de 

impostos. De acordo com o administrador apesar de a empresa estar adequada a esse regime a 



 

 
 

carga tributária é alta e a margem de lucro empresarial recebe reflexos diretos dessa 

tributação.   

Cada operação da empresa ligada ao sistema financeiro seja ela de compra, pagamento 

ou venda são registrados no sistema gerencial bem como a relação de mercadoria disponível e 

emissão de nota fiscal. 

 

5 DISCUSSÕES DOS  RESULTADOS 

 

5.1 DEPARTAMENTO DE MARKETING 

 

A empresa está com um posicionamento focado em atender o seu cliente, suprindo 

suas necessidades e buscando constantemente saber seus desejos analisando as mutações do 

mercado na qual ela e seus clientes estão englobados e não focando somente em preço, vendas 

construindo assim um bom relacionamento e criando uma confiança maior gerada através da 

presença constante com seus consumidores. Tudo isto vai de encontro como o que Kotler 

(1995) diz, quando esclarece que não devemos deixar a comunicação com seu consumidor ao 

acaso que devemos ir até ele buscar suas descobrir suas necessidades, saber o que deseja e 

assim fidelizar a relação entre empresa e cliente.  

Considerando que as vendas neste ramo de atividade são periódicas, devido ao motivo 

que ao finalizar uma construção o cliente dificilmente necessitará de produtos novamente em 

curto prazo, com isso a empresa precisa estar em processo de constante prospecção de clientes 

e com ações voltadas para auxílio das vendas assim como ações de marketing, promoções e 

feirões realizados pela empresa. Vaz (1996) apud Annuseck e Manfrini (2016) se refere a um 

conjunto de ações que é compreendido pelas seguintes ferramentas: propaganda, publicidade, 

venda pessoal, marketing direto, relações públicas, merchandising e promoção de vendas. 

A realização de promoções e feirões realizados pela empresa no ponto de vendas em 

seu espaço físico é uma ação de extrema importância isso impede que seus clientes em 

potencial não procurem a concorrência em busca de produtos semelhantes e também ajuda na 

prospecção de novos clientes. As promoções também são responsáveis por manter a média de 

faturamento mensal, assim mantendo os objetivos e metas estipuladas. Como menciona Kotler 



 

 
 

(1996) apud D’Andrea (2014) quando diz que a promoção é um dos quatro grandes elementos 

do composto de marketing da empresa, também é caracterizada pela tentativa da empresa de 

estimular as vendas. 

Efetuando uma comparação entre os pensamentos dos autores e as atividades 

realizadas na empresa, observa-se que ela segue os estudos citados e administra seus setores 

da forma indicada pelos pensadores, visando à importância de seus consumidores e de seu 

marketing, assim gerando sucesso para a organização. 

 

5.2 DEPARTAMENTO LOGÍSTICO  

 

Analisando o departamento logístico e todo o fluxo das operações e movimentações de 

mercadoria conforme apontado por  Bowersox e Closs (2001) ou a mensuração de resultado 

das operações necessária para o output de acordo com Chiavenato (2003), é possível verificar 

a consonância das ações da empresa com a atuação necessária descrita pelos autores, vale 

salientar que a empresa está adequando os processos ao volume de movimentações mas que 

desenvolve essas atividades pautada na otimização de todos os recursos envolvidos  

O gerenciamento do processo logístico é feito com o intuito de diminuir desperdícios 

envolvidos no processo e por consequência aumentar a rentabilidade da atividade 

desenvolvida. Para isso, são utilizados procedimentos como, por exemplo, o frete de retorno. 

Essa busca de maiores lucros vai de acordo com o que diz Borges, et al (2012) visto que 

promove a satisfação e lucratividade no atendimento, pois uma das principais funções da 

logística é agregar em vantagem competitiva. 

Vale salientar que a empresa utiliza o valor e quantidade da mercadoria em estoque 

para mensuração de decisões financeiras sem considerar os custos envolvidos no processo de 

armazenagem. A esquematização do processo de armazenagem é efetuada através um local 

destinado a cada mercadoria, porém sem estrutura formal ou layout de estoque que facilite o 

processo. Ciente das adequações necessárias para otimização do processo a empresa tem 

desempenhado seus esforços para adequação desse setor a dimensão das atividades da 

empresa, visto que as implantações denotam de tempo e recursos, essas ações vão de encontro 



 

 
 

com o que diz Bowersox e Closs (2001), é um processo importante para o cumprimento da 

política de estoques.  

A interdependência existente na comercialização de produtos entre a matriz e a filial, a 

existência de políticas, métodos e processos em comum, mas com gestores diferentes e a 

integração do sistema gerencial de ambas para gerenciamento de mercadorias disponíveis no 

centro de distribuição exemplificam o funcionamento defendido pelos autores necessário para 

que matriz e filial consigam desempenhar suas atividades em consonância porém produzindo 

resultados individuais.  

 

5.3 DEPARTAMENTO FINANCEIRO  

 

A empresa trabalha com um planejamento altamente controlado no espaço de curto a 

médio prazo, analisando a posição financeira da empresa, o comportamento do mercado e os 

dados do sistema financeiro, assim podendo traçar objetivos e mensurar o seu lucro. 

Atividades essas que vão de encontro com as idéias de Hoji (2010) que diz que o 

planejamento consiste em estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro 

de cenários e condições preestabelecidas, estimando os recursos a serem utilizados. 

Após a análise do cenário, a empresa decidiu não se descapitalizar em funções de 

vendas a prazo, podendo assim ter um controle mais eficaz das operações e praticamente zerar 

a taxa de inadimplência, pois destina essa tarefa a setores terceirizados, indo de encontro com 

a política de crédito defendida pelos autores, deste modo uma empresa define os parâmetros 

que determinam se deve ser ou não concedido crédito aos seus clientes. Esse autor também 

descreve que uma política rígida na concessão desse beneficio envolverá menos despesas com 

departamentos de crédito e departamento de cobrança, menor índices de perda de recebimento 

de duplicatas e de atraso no recebimento de seus clientes. Mas também tem uma forte chance 

de seu volume de vendas serem menor e refletindo diretamente em seu faturamento.  

Após a apresentação das práticas da empresa e da visão dos autores é possivel 

observar a consonancia das suas ações e estratégias com os parametros estabelecidos pelos 

autores citados, possuindo uma política estruturada, mas sabendo da necessidade de realizar 

um planejamento financeiro a longo prazo. 



 

 
 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através da análise e diagnóstico dos setores apresentados é possível observar no 

desempenho de suas atividades uma constante preocupação com a competitividade do 

mercado e em tornar os processos e departamentos um facilitador para que a empresa consiga 

dentro do mercado que atua angariar uma fatia maior de mercado, vale salientar também que 

todo o modo como a empresa gerencia e estrutura seus sistemas faz com que ela consiga 

direcionar seus esforços e recursos para o público que financeiramente e a longo prazo é mais 

atrativo ao considerar o objetivo de consolidação da marca e extinção da taxa de 

inadimplência. 

Vale ressaltar também a relação que a empresa mantém com os fornecedores e 

clientes, buscando analisar o mercado e perceber os desejos do consumidor e tendências da 

demanda manifestada. É possível observar pela administração e ação da empresa que os 

gestores possuem objetivos bem estruturados e conhecimento necessário do mercado e do 

ramo de atividade, desenvolvendo estudos de mercado pautados em seus objetivos 

empresariais, exemplificada na redução de riscos em todos os departamentos inclusive em 

questões sociais e tributárias, como a utilização otimizada e consciente dos recursos 

disponíveis bem como redução de custos desnecessários envolvidos em processos mal 

estruturados, também o constante alinhamento do gerenciamento da empresa com os 

resultados esperados por ela. Através do desempenho de suas atividades confere a empresa 

notório diferencial competitivo. 
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