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  MENSAGEM DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 
 
 
Caro(a) aprendiz, seja bem-vindo(a)!  
 
 

Caros (as)  

Gostaríamos de dar-lhes as boas vindas, por meio de nossos cursos 

podemos promover a formação técnica profissional de adolescentes da nossa 

cidade.  

Neste contexto estamos apresentando a você um material desenvolvido 

para que tenha sempre a mão as ferramentas de aprendizado e de consulta 

durante a sua rotina. 

 A disciplina apresenta-se como uma ferramenta cotidiana, tornando este 

material de grande importância para a atuação profissional nos diversos 

estabelecimentos. 

 Por isso nosso principal objetivo consiste em desenvolver e capacitar 

adolescentes para o mundo do trabalho e empreendedorismo, entendendo 

como sujeitos de direitos em desenvolvimento, dentro de um ambiente 

profissionalizante, pelo qual se possa executar as tarefas da vida profissional e 

pessoal com eficiência, eficácia e efetividade. 

 Esperamos que sua experiência de estudo seja a melhor possível para 

que consiga estudar e desenvolver as práticas necessárias para o 

melhoramento de sua carreira profissional. 

 

Bons estudos! 
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HISTÓRIA DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO IGUAÇU 

 

Em 1974, o Presidente da República João Figueiredo nomeou para 

assumir o município de Foz do Iguaçu o Coronel Clóvis Cunha Vianna, que 

permaneceu no cargo por dez anos consecutivos, acompanhado pela primeira-

dama, a senhora Léa Leoni Vianna, que, preocupada com as questões sociais 

que se despontavam, buscou conhecer a cidade e deparou-se com crianças 

engraxando sapatos e dormindo na rua. 

Com o propósito de realizar algo, acolheu oito meninos que viviam sem 

amparo à sede da Associação de Proteção a Maternidade e a Infância - APMI, 

e a partir destes, surge a Guarda Mirim de Foz do Iguaçu, inaugurada em 26 de 

julho de 1977. Para estabelecer a associação criou-se uma estrutura 

administrativa composta por 18 (dezoito) membros da sociedade civil, 

denominada como Conselho Deliberativo. 

Inicialmente o ideal baseava-se no escotismo, ou seja, os adolescentes, 

apenas meninos, recebiam disciplina rígida, usavam fardas, realizavam 

treinamentos em acampamentos e obedeciam às patentes e a hierarquia 

militar. Nessa época não se exigia uma idade mínima para ingressar na 

organização. Inúmeras crianças adentravam com dez anos, e o direito de 

escolha não era respeitado, sendo estes obrigados a frequentar a Guarda 

Mirim por determinação dos pais. Após um período de treinamento em ordem 

unida firmava-se um convênio entre a Guarda Mirim e os estabelecimentos, e 

os atendidos eram encaminhados para o trabalho sem nenhuma garantia 

trabalhista ou previdenciária. 

Em 2001, a organização assinou um Termo de Ajuste de Conduta - TAC 

com o Ministério Público do Trabalho - MPT e implantou o Programa de 

Aprendizagem, tendo como missão promover a formação técnico-profissional 

de adolescentes de ambos os sexos e de diferentes classes sociais, na faixa 

etária de 14 a 18 anos, para o desenvolvimento de atividades profissionais de 

aprendizagem de forma a lidar com diferentes situações do mundo do trabalho, 
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em conformidade com os artigos 62 a 69 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, com a Lei nº 10.097/200 e artigo 227 da Constituição Federal. 

Pioneira na execução do Programa de Aprendizagem trabalhando na 

modalidade desde 2002, a Guarda Mirim já foi apresentada como caso de 

sucesso no Fórum de Aprendizagem do Paraná; no Fórum Interamericano de 

Filantropia Estratégica - FIFE, bem como serviu de exemplo inspirador à 

elaboração do Decreto 8.740 de 04 de maio de 2016 que criou a “Cota Social” 

com o projeto “Oficina de Música”; além disso: 

 Em 2017: recebeu o Selo SESI ODS em reconhecimento as suas 

práticas em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; foi case do 

livro “Aprendizagem Profissional e Direitos Humanos: o direito fundamental dos 

jovens à profissionalização” da Editora LTR; e ainda reformulou sua marca com 

o apoio voluntário da empresa Sitz por meio do Instituto GRPCOM; 

 Em 2018: foi eleita presidente do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente do Paraná com mandato até 2019; e reconhecida 

pelo Instituto GRPCOM entre as melhores do Paraná em gestão estratégica, 

parcerias e relacionamento institucional, e avaliação e monitoramento de 

impacto, sendo que neste último ficou entre as três melhores do Estado; 

 Em 2019: convidada a fazer parte do “Informe Temático 

Aprendizagem Profissional: adolescência, identidade e trabalho” da Rede 

Marista de Solidariedade; reconhecida pelo jornal Gazeta do Povo pela matéria 

“Programa de aprendizagem profissional para jovens é exemplo de sucesso no 

Paraná”; e apresentada como case de sucesso durante o III Encontro de 

Magistrados da Infância e Juventude do Paraná. 

Durante sua existência a organização teve diversos projetos aprovados pelos 

fundos da criança e do adolescente em nível municipal e estadual, bem como 

em diversos editais de órgãos públicos como o Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Ministério Público do Trabalho, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. e Itaipu Binacional, e atendeu a aproximadamente 29 mil adolescentes em 

seus 43 anos. Entre seus formados existem empresários, gerentes de grandes 

empresas, advogados, contadores, músicos, políticos, secretários, mestres, 

doutores, entre outros. Todas estas conquistas estão documentadas nos 
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relatórios disponibilizados no portal de transparência da organização, 

disponível em: http://www.guardamirimfoz.org.br/transparencia/. 

PRINCÍPIOS, VALORES, MISSÃO E VISÃO DA GUARDA MIRIM DE FOZ DO 

IGUAÇU 
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                 UNIDADE I – CLIENTE  

 

     “Só existe uma definição válida de negócio: Criar um 

Cliente.” – Peter Drucker. 

1.1. DEFINIÇÕES 

 

Algumas definições sobre o cliente são fundamentais para o 

entendimento das relações comerciais entre uma empresa e seus clientes 

sendo importantíssimo a sua compreensão. 

 

Cliente - É todo aquele que compra um produto, ou que recebe um serviço, 

este cliente pode ser uma pessoa física ou uma empresa (pessoa jurídica), 

esta distinção se faz pela diferença do modo comercial que é executado pelo 

tipo de cliente. 

 

Cliente interno - são aquelas pessoas envolvidas diretamente na organização, 

diretores, gerentes e vendedores todo o corpo profissional dessa empresa. 

 

Cliente externo - são todos aqueles clientes que a única ligação dele com a 

empresa é o produto ou serviço. 

 

Além dos conceitos cliente interno e externo, precisamos atentar para 

os conceitos mercadológicos baseados nos papeis que cada cliente exerce na 

hora da compra: 

 

 Consumidor - O termo consumidor é aquele que adquire produtos 

ou serviços para seu consumo próprio.  
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 Comprador - É aquela pessoa que faz a compra, ou aquele que 

adquire o produto ou serviço. Está ligado diretamente ao ato de 

comprar. 

 
 Pagante - É aquele que faz o pagamento pelo produto ou serviços 

adquiridos, pode não ser o mesmo individuo que compra ou que 

consome o produto. 

 
 Decisor - aquele que decide se a compra será efetuada ou não. 

 
 Influenciador - É aquele que gera influencia no momento da compra, 

podendo ser um parente ou amigo, mas que exerce influencia sobre 

as escolhas do comprador. 

 
 Da concorrência - O chamado cliente da concorrência é todo aquele 

externo que não compra de nossa empresa, mas sim, dos nossos 

concorrentes.  

 
 Lucrativo - É o cliente que gera lucros para a empresa, por sua 

fidelidade ou pela aceitação dos produtos da empresa vendedora.   

 

 Segundo Silva e Zambon (2015), o êxito das organizações, por sua vez, 

pode depender de muitos fatores, mas um dos principais é simples: as 

organizações têm que ter clientes. O cliente é uma figura que deveria existir em 

toda e qualquer organização. Não há como imaginar a existência de qualquer 

organização, pública ou privada, com ou sem fins lucrativos, que não tenha 

clientes. 
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Vamos pensar em Marketing... 

 

Quando uma pessoa vai a um supermercado adquirir um produto para 

seu cônjuge, quem é o consumidor? E quem é o cliente do supermercado? 

Ao analisarmos percebemos que o consumidor é o cônjuge, mas aquele 

que vai ao supermercado é o cliente. 

Este tipo de diferenciação é importante para que no processo de 

planejamento estratégico de marketing se possa direcionar campanhas e ações 

efetivas a cada uma dos papéis dos clientes ou consumidores, lembrando que 

nem sempre as mesmas pessoas exercerão os mesmos papéis. 

Em cada campanha ou ações de marketing a comunicação pode ser 

direcionada a um tipo específico de cliente, podendo ser para o consumidor ou 

para o pagante por exemplo. 

A Ciência de Marketing entra como ferramenta imprescindível para 

auxiliar as organizações na abordagem de seus clientes de forma mais direta e 

com maior eficiência e eficácia. 

 

1.2. MAS O QUE É MARKETING? 

 

 Segundo Philip Kotler Marketing é o processo de planejar, executar a  
concepção, o preço, a promoção e a distribuição de ideias, bens e serviços 

para criar trocas que satisfaçam objetivos individuais e organizacionais. O 

processo de troca, pelo qual duas ou mais partes dão algo de valor uma às 

outras para satisfazer necessidades recíprocas, é um processo crítico 

dessa definição. Ou seja, atender as necessidades e desejos de seus 

clientes nos processos de troca, (na compra e venda). 

 

 



 
 

Página |011  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 

1.1.1. Processo de Marketing 

 O que sustenta o processo de marketing é a compreensão das 

necessidades e desejos do cliente e a forma ou maneira de como vai atendê-lo 

com eficiência e eficácia, levando em consideração o comportamento de cada 

cliente. 

Kotler afirma que o processo de marketing tem como função criar 

relacionamentos duradouros com os clientes, gerando valor de longo prazo 

pela consequente fidelidade destes clientes. 

Figura 1: Modelo Simplificado de Processo de Marketing 

 

 

 

Fonte: Kotler & Armstrong (2007) pág.4. 

 

1.3. MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

 O marketing de relacionamento é uma estratégia desenvolvida a partir 

do relacionamento com os clientes, criando fidelização e retenção dos vínculos 

com o cliente, os quais possam gerar negócios personalizados para cada tipo 

de cliente. 

 Este processo está sustentado no conhecimento daquilo que gera valor 

para o consumidor, relacionado a características individuais de comportamento 

de compra, podendo gerar novos modelos de negócios a partir da 

exclusividade ou diferenciação. 

 A empresa desenvolve ferramentas de relacionamento pelo qual passa a 

entender os elementos que geram a fidelização dos clientes, gerando 

confiança, compromisso, cooperação, vínculos sociais e a satisfação das 

necessidades destes clientes. 
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A partir de análise do comportamento de compra, pode-se entender a 

satisfação e a fidelização dos clientes, criando ferramentas específicas por 

meio do composto de marketing, para que sejam criados relacionamentos 

duradouros e consequentemente vantagem competitiva. 

  

1.4. COMPOSTOS OU MIX DE MARKETING 

 

 Segundo McCarthy (1960) existem quatro variáveis que formam o 

composto de marketing, ou mix de marketing, também conhecidas como 

Quatro P’s, as quais são consideradas elementos estratégicos imprescindíveis 

para a tomada de decisão de marketing e principalmente para o atingimento 

dos objetivos e metas da empresa, a sua combinação leva ao que podemos 

chamar de elementos táticos de marketing. 

 O composto de marketing compreende, principalmente, as abordagens 

sobre o produto, o preço, a distribuição (praça ou ponto conforme o autor) e a 

promoção. 

 Os chamados 4Ps são ferrramentas táticas pelo qual a empresa 

consegue influenciar os compradores.  

 

Cada item dos 4Ps têm a sua finalidade, onde: 

1. Produto - é a representatividade daquilo que o cliente busca 

benefício, solução, status entre outros; 

2. Preço - é a percepção da relação de custo x benefício para o 

cliente, ou seja, quanto custa o benefício; 

3. Distribuição - é o acesso do cliente a produtos e serviços 

sustentados pela logística de distribuição permitindo o acesso do 

cliente; 

4. Promoção - é a forma de persuadir o cliente por meio de 

comunicação efetiva, trazendo a linguagem, que o cliente 

entende, são os meios de divulgação do produto.  
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 De acordo com Silva e Zambon (2015) todas as organizações e todos os 

processos organizacionais têm (ou devem ter) clientes. Esses clientes podem 

ser externos ou internos, e podem ser representados por diferentes agentes 

que, individual ou separadamente, exercem diferentes papéis, como os de 

comprador, influenciador, usuário ou pagante. Os clientes externos podem ser 

divididos em clientes intermediários e clientes finais; os clientes finais podem 

ser clientes individuais (pessoas, famílias, empresas, prefeituras) ou coletivos. 

Conhecer quem são seus clientes (tipos) e quem exerce entre eles os 

diferentes papéis de comprador, usuário e pagante são requisitos essenciais 

para quem deseja ser bem-sucedido com seus clientes-alvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Atividade para fixação 
 

1. Em um shopping center, quem são os clientes dos serviços de 

segurança prestados pelo próprio shopping? Esses clientes são 

internos ou externos? 

2. Os clientes dos serviços de um setor de “recrutamento e seleção” de 

uma loja de comércio de materiais de construção são clientes 

internos ou clientes externos? 

3. O Gerente de compras de uma grande companhia, que não tem 

acesso ao financeiro da mesma, é considerado quais dos clientes 

acima citado? 

 

 

 

Para Reflexão - Discuta a frase: “Não há pior cliente que cliente 

nenhum.” Ou seja, é melhor ter todos os piores clientes, desde que sejam de 

fato clientes ativos, pois sem eles não existe organização. Autor desconhecido 
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                         UNIDADE II - ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO CLIENTE 

 

A qualidade no atendimento esta relacionada com todos os momentos 

em que o cliente entra em contato com a organização, ou seja, quando busca 

um produto ou serviços ou também quando o cliente reclama. No fato da 

reclamação deve-se ter uma maior atenção, pelo fato de que algo deu errado, 

quando a qualidade no atendimento não atingiu aquilo que o cliente esperava. 

Para Vicente Falconi (2014, p.82), “muitos executivos demoram a 

perceber a importância de um bom atendimento ao consumidor. É praticamente 

regra que esses serviços, geralmente conhecidos como SAC, não funcionem 

bem. Os diretores de várias companhias, quando questionados a respeito de 

seus problemas de relacionamento com os clientes, dizem: ‘Já temos o SAC’. É 

verdade. Só que ele não funciona”. 

Quando se fala em qualidade no atendimento, a empresa precisa estar 

atenta a todos os detalhes, todos os canais devem estar aptos a fornecer 

resposta ao seu cliente, existem vários canais para fornecer essa resposta: 

 Telefone (fixo e móvel); 

 WhatsApp; 

 Facebook; 

 E-mail; 

 Chat; 

 Pessoalmente. 

 

Um dos itens que mais vai pesar na resposta é como ela foi apresentada 

ao cliente, ou seja, se existe um comprometimento com o tempo de resposta, 

por exemplo: responder em até 12 horas os questionamentos dos clientes, se 

foi prometido deverá ser cumprido. 

O cliente espera que os atendentes, sejam pessoas preparadas com 

algumas competências, isso é uma exigência de mercado. Silva e Zambon 

descrevem algumas indispensáveis: 

 Conhecimento dos processos, produtos e ou serviços; 

 Comunicação fluente; 
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 Empatia; 

 Que possam agir de forma clara e sob pressão; 

 Que tenham poder de resolver o problema. 

 

2.1. ATENDIMENTO 

 

Segundo o dicionário Aurélio, atender significa (dar atenção, ouvir 

responder a chamados). 

Portando o bom atendimento ao cliente é fundamental para o sucesso 

de qualquer empresa, e os profissionais que fazem parte do atendimento 

deverão estar atentos às expectativas do cliente.  

Sempre se ouve falar em “encantamento do cliente”, mas na prática isso 

é apenas atender as necessidades do cliente. Existem algumas formas para 

saber se a empresa está atendendo bem seu cliente: 

 Quais as reais necessidades do seu cliente? 

 Os elementos de composto de marketing estão apresentados de forma 

clara para seu cliente? 

 Sua empresa atende os anseios de seu cliente, quanto estrutura, variedade 

e etc. quanto aos seus produtos e serviços? 

 Sua equipe de vendas e apoiadores está recebendo treinamento adequado 

para atender as necessidades de seus clientes? 

 Sua empresa está preparada para: 

o Dar atenção aos seus clientes? 

o Ouvir e responder aos chamados de seus clientes? 

 

 

 

 

 

 

 

Vale a Pena Refletir: “Clientes podem demitir todos de uma 

organização, do alto a baixo executivo para baixo, simplesmente gastando seu 

dinheiro em outro lugar”. Sam Walton – Fundador do Wal Mart. 
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Existem algumas máximas sobre como lidar com clientes e 

consequentemente ter bons resultados: 

 Se o cliente é objetivo, aja da mesma forma, afinal ele deu sinal de que é 

isso que busca, além de produtos e ou serviços; 

 Caso seu cliente se mostra indeciso, ou inseguro para tomada de decisão, 

torne-se seu apoio; 

 Caso ele esteja irritado, escutá-lo é a melhor solução; 

 Cuidado com os sínicos, é preciso agir com firmeza, é uma ótima saída; 

 Se ele não tem educação, você não precisa perder a sua;  

 Como diz nosso amigo Marins Filho, “vale a pena”. 

 

 Figura 2: Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Banco de Imagens Freepik (https://br.freepik.com/). 

 

Para melhor entendimento das necessidades dos clientes podemos 

enquadrá-los na Hierarquia das Necessidades de Maslow, segundo este autor 

todo ser humano tem uma hierarquia de necessidades que vão evoluindo à 

medida que são atendidas, isso direciona as motivações de cada individuo 

frente as suas necessidades. 

De acordo com Maslow as necessidades primárias estão ligadas a 

sobrevivência e evoluem até as necessidades de valorização, conforme a 

figura. 
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Figura 3: Hierarquia das Necessidades de Maslow 

 
Fonte: Adaptado pelo Autor Pirâmide de Maslow. 

 

Itens que fazem parte de um atendimento com excelência: 

Ainda com base na Pirâmide de Maslow, podemos identificar e 

solucionar as necessidades de nossos clientes, de forma que possamos 

superar todas as expectativas dos clientes, para tanto, devemos desenvolver 

algumas habilidades: 

1. Responsabilidade: ser pontual com os compromissos assumidos; 

2. Flexibilidade: saber lidar com os conflitos e tomadas de decisões, de 

forma rápida e segura; 

3. Motivação: ser entusiasmado no atendimento; 

4. Empatia: ter condições de se colocar no lugar do cliente, sem prejudicar 

as partes, ele precisa sentir isso, que você quer ajudá-lo solucionar o 

problema; 

5. Presteza: ser ágil, no mundo moderno agilidade na resposta é item de 

diferencial, exemplo: prazo 10 dias, mas você consegue finalizar o 

projeto em oito dias… seu cliente vai achar isso incrível… para superar 

expectativas, não precisa grandes coisas, são apenas detalhes; 

Necessidades de 
Autorrealização

Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas
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6. Cortesia: ser gentil no atendimento, o atendimento não deve ter apenas 

objetivos financeiros (R$), ou seja, sempre concordando ou até mesmo 

discordando sem perder a gentileza; 

7. Autonomia: ter atitude de tomar a iniciativa e resolver o problema 

quando ele aparecer, o cliente espera ação positiva e não apenas 

explicações; 

8. Paciência: essa é considerada uma das maiores virtudes da 

humanidade, habilidade que poucos conseguem apresentar, pense 

sempre, antes de falar e tomar decisões. 

 

2.1.1. A busca por fidelização aos clientes 
 

As organizações atraem seus clientes por meio de propaganda, marcas 

exclusivas e produtos com qualidade superior, mas o que realmente traz a 

fidelização dos clientes é o relacionamento por meio de um atendimento 

diferenciado.  

 

 

 

 

 

 

 

Canais de atendimento 

Além da nossa antiga e boa, conhecida recepção, hoje temos vários 

outras formas de atender nossos clientes, onde chamamos de canais de 

atendimento, vamos destacar os considerados principais: 

 Telefone; 

 E-mail; 

 Chat; 

 Redes Sociais; 

 Os diversos aplicativos de mensagens. 

 Para refletir: 
 “A chave para o encantamento do cliente está na solução da 
sua expectativa e não na venda”. Guilherme Machado. 
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 O que vai fazer toda a diferença em cada um deles é o quanto você 

atendente vai conseguir pessoalizar esse atendimento. Na recepção, você está 

com o “cliente em sua frente”, já nos demais canais apresentados, seu cliente 

estará em outro ambiente, isso faz com que você tenha que ter argumentos 

para conseguir aproximá-lo, de sua organização, quanto mais conseguir fazer 

isso, mais sucesso terá em seu atendimento.  

 

2.2. Atividade para fixação 
 

1. Defina cliente. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

2. Como e por que fidelizar cliente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

3. Descreva o que é pessoalizar o atendimento, e por que fazer isso, é 

importante nos canais citado acima. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

 

5. Qual o padrão de atendimento que empresa espera? Faça uma reflexão e 

veja o que falta em você para atingir esses padrões. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 
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6. Descreva as oito habilidades que um atendente deve desenvolver para 

realizar um atendimento com excelência. Somente tópicos. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________. 
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           UNIDADE III – TECNICAS DE VENDAS 

 

 

3.1. O QUE É VENDAS 

 É o processo pessoal ou impessoal de persuadir um possível cliente a 

adquirir uma mercadoria ou serviço procurando atender suas necessidades e 

desejos.  

 

 

 

 

 

 

 Quando se fala em vendas, se faz necessário praticar a argumentação, 

onde o vendedor, promotor ou divulgador de um determinado produto e ou 

serviço precisa através de conhecimento adquirido e treinamento adequado, 

apresentar o produto ou serviço ao cliente de forma argumentativa, visando o 

convencimento para a compra desse produto ou serviço.  

Dois fatores são importantes neste processo o conhecimento do 

produto ou serviço, e, o treinamento para as vendas. 

 Neste sentido precisamos ter pleno conhecimento do produto ou serviço 

a qual estamos vendendo, além de que o treinamento é importante para a 

preparação para as perguntas dos clientes.  

Segundo nosso dicionário Aurélio, conhecimento é (aquilo que se sabe, 

se conhece sobre algo), portanto fica bem claro a necessidade de ler estudar 

pesquisar, etc.… 

Ainda segundo o Aurélio o treinamento é o processo que torna alguém 

capaz de desenvolver algo, através de orientação, instrução ou formação. 

Todo programa de treinamento em vendas prepara os profissionais de 

vendas para disputar mercados com outros fornecedores. Muitas vezes com 

mesmos produtos, preços e condições de pagamento similares. 

 Segundo o dicionário Michaelis é: “Alienar (um objeto) mediante 

certo preço; trocar por dinheiro, negociar e exercer a profissão de 

Vendedor”. 
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Neste contexto vale a arte da argumentação, um requisito bastante 

utilizado por profissionais de vendas, onde argumentar é a arte de convencer e 

persuadir, sabendo gerenciar as informações para que seu cliente esteja 

propenso a adquirir o produto ou serviço.  

 Convencer é construir algo no campo das ideias, quando convencemos 

alguém, esse alguém passa a pensar como nós. Persuadir é construir no 

terreno das emoções, é sensibilizar o outro para agir. Quando persuadimos 

alguém, esse alguém realiza algo que desejamos que ele realize. 

 No ambiente competitivo atual saber gerenciar suas vendas é primordial, 

buscando informações de oportunidades de negócio, além de medir seus 

esforços na prospecção de clientes, conhecer quanto seus clientes estão 

dispostos a gastar, o que gastam em média (ticket médio) em produtos e 

serviços, além de medir o tempo gasto em cada compra. Se esta compra é 

online, ou de forma física (ir até a loja) e ainda quanto custa atender estes 

clientes. Também a quantidade de clientes prospectados x clientes 

conquistados (que fecharam venda). 

 

3.2. ETAPAS DA VENDA 
 

• Pesquisa - Prospecção e qualificação: processo de venda é a 

prospecção, a identificação dos clientes potenciais. 

• Pré-abordagem - a pré-abordagem caracteriza-se pela preparação da 

visita a um cliente potencial. Estabelecer as necessidades e identificar a 

real necessidade de seu cliente. 

• Abordagem - o vendedor deve saber como se portar perante o 

comprador e iniciar o relacionamento de forma positiva. 

• Apresentação e demonstração: consiste na apresentação do histórico 

do produto para o comprador. 

• Superação de objeções - os clientes quase sempre têm objeções na 

apresentação de um produto ou na solicitação de realização de um 

pedido de compra. 
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• Fechamento - é nesta fase que o vendedor tenta fechar a venda. 

Lembre-se, o fechamento da venda poderá ocorrer em qual quer um dos 

passos, bastando tanto, que se observem os sinais da compra que é o 

caminho rápido para o alto. 

• Follow-up - último passo no processo de vendas é onde o vendedor 

deseja assegurar a satisfação do cliente e da continuidade dos 

negócios. É a continuidade da venda, é necessário que o cliente tenha 

segurança de um acompanhamento. 

 

3.3. Atividade para fixação  
  

 

Desenvolver um passo a passo de vendas para sua equipe contendo: 

a) Planejamento; 

b) Prospecção; 

c) Abordagem; 

d) Necessidade do cliente; 

e) Proposta de valor; 

f) Técnica de Negociação; 

g) Técnica de fechamento; 

h) Pós-venda. 
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                UNIDADE IV – CONTROLE DE ESTOQUE 

 

 O controle ou gestão de estoque, no contexto de uma indústria se refere 

à gestão dos recursos materiais utilizados na produção de bens, em uma 

empresa de varejo é o controle dos estoques de produtos a serem vendidos, e 

em uma empresa de serviços é o controle de materiais que são utilizados na 

prestação de serviço.  

 A gestão de estoque passa por equilibrar compras, armazenagem e 

entregas, controlando as entradas e o consumo de materiais, movimentando o 

ciclo da mercadoria em toda a cadeia produtiva.  

 Segundo especialistas o estoque deve ser bem gerenciado, pois têm um 

papel importante para o sucesso dos negócios, o controle de giro de 

mercadorias em suas prateleiras confrontado com o comportamento de compra 

de seus clientes pode representar o sucesso ou insucesso do negócio. 

 

 

 

 

 

 

 Como mostrado no vídeo existe a ficha de movimentação de estoque, 

este controle é muito utilizado, algumas poucas e pequenas empresas ainda 

realizam este controle de estoque de forma manual, mas a grande maioria 

utiliza os chamados ERP “Enterprise Resource Planning”, (Planejamento dos 

Recursos Empresariais) ou sistema de gestão integrado, o qual é responsável 

pelo controle efetivos dos recursos de produção. 

 

 

 

 

 

 

           Vídeo sugerido… 

https://www.youtube.com/watch?v=gROGcoACR34&feature=youtu.be 

 

         Para mais informações sobre ERP, visite: 

 https://portalerp.com/entenda-erp, 
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Tabela 1: Ficha Movimentação de Estoque 

Analítico Ficha de movimentação de estoque 

Produto  Apresentação  

Fornecedor  

Qtd. Mínima  Qtd. Máxima  

 
Data 

Entrada Saída Saldo 

Qtd. Validade Valor 
Unitário 

Valor 
Total 

Qtd. Validade Qtd. 

        

        

        

        

Fonte: Adaptado pelo autor - SEBRAE AGOSTO/2020. 

 

4.1. ESTOQUES  

A composição dos estoques será uma consequência do tipo da atividade da 

empresa, ou seja, temos três tipos básicos de estoques: 

a) A empresa comercial terá um estoque composto de mercadorias destinadas à 

venda;  

b) A indústria possui estoques de matéria prima, componentes, assessórios, 

insumos, produtos em elaboração, produtos acabados, material de consumo e 

embalagens;  

c) Uma empresa de serviços possui estoque de produtos destinados à prestação 

de serviços, por exemplo, se for uma empresa prestadora de serviços de 

limpeza ela terá estoque de produtos de limpeza. 
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4.1.2. Giro de Estoque 
 

Giro de estoques = (Valor consumido no período / Valor do estoque médio 

no período) 

 

 Esse indicador de desempenho serve para analisar os processos de 

compra de acordo com a demanda, ou seja, comprar a quantidade certa de um 

determinado produto, com base na demanda (saída) de produtos, assim o 

estoque será ajustado conforme o necessário. 

 

Estratégia de Aquisição 

 A aquisição é parte do processo de estoques que controla de onde vêm 

os produtos ou materiais necessários à produção, existem duas formas de 

aquisição: 

a) Verticalização – Estratégia que prevê que a empresa produzirá 

internamente tudo o que puder. 

b) Horizontalização - Estratégia de comprar de terceiros o máximo possível 

dos itens que compõem o produto final ou os serviços de que necessita. 

 

Organização 

  A organização é a forma que os estoques estarão disponibilizados, qual 

tipo de arrumação será efetuado, podendo ser conforme o processo de 

produção e a forma em que os materiais serão inseridos no processo produtivo. 

         Lembre-se: 

As mercadorias tem prazo de validade e também possui sazonalidade de 

produção. Exemplo: Durante a copa do mundo, se nossa seleção estiver 

ganhando, existirá uma procura mais intensa por artigos com as cores da 

bandeira brasileira, mas se nossa seleção estiver perdendo, o empresário 

poderá ter problemas com estoque parado, pois a procura será baixa, por isso é 

importante estar atento. 
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 Algumas organizações possuem vários almoxarifados no circuito de 

produção, para facilitar a evolução do processo, levando em consideração 

movimentação, especificação, tamanho e volume de material. 

 

Exposição 

 Em algumas unidades empresariais são expostos os produtos para que 

os clientes possam escolher e analisar a qualidade dos produtos a serem 

comprados. Como exemplo os atacarejos uma mistura de varejo e atacado. 

 

Figura 4: Exposição de Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Imagem Eduardo Vilas Boas. 

 

Promoção 

 A exposição aliada às ferramentas de merchandising ajudam a promover 

os produtos para os clientes, levando em consideração tamanho, forma e 

espaço para apresentação de produtos. 
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Figura 5: Promoção/Merchandising 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Imagem Cases by Grupo Facta. 

 

Atendimento 

 O atendimento é a capacidade da empresa em atender seus clientes, 

considerando os seguintes aspectos: 

 Demanda; 

 Estoque; 

 Velocidade de atendimento; 

 Qualidade de produtos; 

 Métodos de entrega; 

 Preço; 

 Flexibilidade. 

 

 

Transporte 

 O sistema de transporte utilizado pelas empresas depende 

exclusivamente do tipo de material a ser transportado, e também do volume. A 

partir disto é dimensionado o tipo modal de transporte, se é rodoviário, 

aquaviário, marítimo, ferroviário e/ou aéreo. 
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Figura 6: Modais de Transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: logisticabrasil.com 

 

Inventário 

 O inventário é a contagem do estoque rotineiramente, para que não haja 

perdas significativas, lembrando que estoque é dinheiro parado. 

 O inventário deverá ser realizado anualmente e em termos de preço, 

para que se possa proporcionar uma avaliação exata do material e informações 

financeiras atualizadas. Nesta avaliação inclui o valor das mercadorias, dos 

produtos em fabricação e dos produtos acabados. Na prática a avaliação é feita 

com base no preço de custo, pois os produtos mesmo iguais são comprados 

em épocas diferentes com preços diferentes e vendidos em épocas e preços 

diferentes, tornando complexa a análise das saídas dos materiais. 

 Existem algumas formas de analisar o inventário sendo as mais 

conhecidas à contagem cíclica, onde se faz a conta de todos os materiais e seu 

custo, e outra que a classificação ABC, onde a finalidade é identificar os itens 

de materiais de acordo com sua importância em termos de valor, peso e 

volume dos consumos, estoques, compras, etc. Neste modelo a classificação 

de informações é feita a partir de itens de maior importância ou impacto, os 

quais são normalmente em menor número.  
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Classe A São produtos de maior importância, valor ou quantidade, 

correspondendo de 15% a 20% do total dos materiais 

estocados, mas com uma demanda de até 65% em dado 

período. 

Classe B  São aqueles com importância, quantidade ou valor 

intermediário, corresponde normalmente de 25% a 30% do 

total dos materiais, com uma demanda de até 30% em dado 

período. 

Classe C  São os materiais de menor importância, valor ou quantidade, 

correspondendo de 65% a 70% do total dos materiais 

estocados, com uma demanda de até 10% em dado período. 

Quadro adaptado pelo próprio autor, julho 2020. 

 

 

Quadro 1: Definições de Estoque – CPC -16 

Definições de estoque segundo CPC 16 

A questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto ao valor do custo a 

ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as respectivas receitas 

sejam reconhecidas. 

Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados 

especificados: 

Estoques são ativos: 

(a) mantidos para venda no curso normal dos negócios; 

(b) em processo de produção para venda; ou 

(c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no 

processo de produção ou na prestação de serviços. 

Valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios 

deduzido dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados 

necessários para se concretizar a venda. 

Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago 

pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes 

do mercado na data de mensuração.  

Custos do estoque 



 
 

Página |031  
                 www.guardamirimfoz.org.br  

 

O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de 

transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua 

condição e localização atuais.  

Esse quadro por se tratar de um, PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 16(R1) 

Estoques Correlação às Normas Internacionais de Contabilidade – IAS 2 (IASB) foi 

adicionado o conteúdo na íntegra da norma.  

http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/243_CPC_16_R1_rev%2013.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado pelo autor - CPC 16. AGOSTO/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Criado pela Resolução CFC 
nº 1.055/05, o CPC tem como objetivo "o estudo, o preparo e a emissão de 
documentos técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a divulgação de 
informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade 
reguladora brasileira, visando à centralização e uniformização do seu processo de 
produção, levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira 
aos padrões internacionais". 
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              UNIDADE V – CRÉDITO E COBRANÇA 

 

5.1. DEFINIÇÃO DE CRÉDITO 

 Crédito é definido como cessão de mercadoria, serviço ou importância 

em dinheiro, para pagamento futuro. Portanto quando entregamos a um 

terceiro uma determinada mercadoria, mediante o compromisso futuro de 

pagamento, de modo formal (contrato) ou informal, ou de reembolso no futuro, 

estamos vendendo a crédito. 

 

5.1.1. TIPOS DE CRÉDITO 
 

A) Crédito direto ao consumidor (CDC) - Trata-se de um financiamento 

ou refinanciamento feito por organizações financeiras, ou seja, o lojista 

possui um sistema de cadastro e concede o crédito ao consumidor final, 

que depois com o seu aval, é levado a uma Financeira ou Banco, 

ficando a loja responsável pelos atrasos e inadimplência dos clientes 

além de reter todo o custo administrativo da operação. 

 

B) Crédito ao consumidor – Quando a realização do cadastro e o credito 

são obrigações das próprias organizações financeiras, ficando a loja 

com a parte comercial, ou seja, a loja vende, faz a venda que ocorre 

praticamente à vista e não há incidência de ICMS sobre acréscimos. 

 
C) Cartão de crédito – quando uma bandeira de cartão ou financeira 

financia a compra de produtos do consumidor final, a loja recebe à vista 

do cartão (mediante pagamento de taxas às administradoras) ou na data 

de recebimento conforme contrato com as administradoras de cartões. 

Podem ser cartões próprios das lojas (Private Label) ou sob a bandeira 

de uma administradora de cartões. As lojas podem financiar suas 

vendas, antecipando os recebíveis como capital de giro. 
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D) Crediário próprio – quando a loja oferece vantagens administrativas 

comerciais, e econômicas, sendo viável para empresas com estrutura 

financeira adequada e com crescimento normal das vendas. 

 

 

5.2. RELACIONAMENTOS ENTRE CRÉDITO E COBRANÇA 

 O relacionamento entre crédito e cobrança se inicia a partir da análise de 

crédito. Onde o crédito implica em promessa de pagamento e cobrança implica 

em se fazer cumprir a promessa de pagamento. Cobrar é tentar fazer com que 

aqueles que não tenham cumprido o prometido o façam. 

Fatores que o analista de crédito precisa saber para evitar riscos: 

 Nunca conceder um crédito empresarial em virtude de endossantes, 

avalistas ou fiadores; 

 Avaliar todas as demonstrações financeiras completamente; 

 Avaliar a capacidade de pagamento do cliente. (dar ênfase a geração de 

caixa, e não somente no resultado); 

 Controlar e monitorar os créditos concedidos; 

 Avaliar detalhadamente eventuais bens oferecidos como garantia; 

 Cautela é palavra de ordem; 

 Procurar conhecer sempre o cliente o mais minuciosamente possível; 

 Dar atenção especial a empresas que estão atravessando uma fase de 

crescimento excepcional; 

 Analisar a capacidade gerencial do cliente; 

 Caso descobrir um problema admitir imediatamente a sua existência. 
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5.3. ETAPAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 

 Antes de fornecer “crédito” a seus clientes, é preciso ter informações 

detalhadas, conhecê-los melhor e formar um conceito positivo a respeito deles, 

criando uma base de confiança de que terá o seu recurso de volta, como 

firmado em contrato. 

Fazer o cadastro com todas as informações necessárias com os dados 

pessoais e contatos do cliente. Consultas a bancos de dados de instituições de 

proteção ao crédito é necessário para ter certeza da liberação do crédito. 

 

5.3.1. Etapa I - CADASTROS 
 

Cadastro de Pessoa Física 

 O principal fator de segurança nas vendas a crédito é a ficha de 

cadastro, bem preenchida o que facilita a análise de crédito e se necessário à 

cobrança. 

 

O cadastro tem três objetivos básicos: 

 Identificar e localizar o cliente; 

 Verificar sua capacidade de pagamento através de sua renda (via 

declaração de Imposto de Renda IR); 

 Verificar e comprovar sua experiência de crédito; 

 A ficha deve ser preenchida com clareza e atenção (utilizar lápis); 

 Não usar abreviaturas de nomes indicações ou endereços. 

 

Cadastro de Pessoa Jurídica 

 Deverá ser elaborada uma boa ficha cadastral da empresa, de seus 

sócios ou diretores, e de possíveis devedores solidários, devendo ser 

levantados os seguintes aspectos: 

 Sede, filiais, distribuidores e constituição; 

 Composição do capital social e suas respectivas alterações; 
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 Bens da empresa tais como imóveis, máquinas e seguros dos mesmos; 

 Bancos que movimentam nacionais e estrangeiros; 

 Fornecedores nacionais e estrangeiros; 

 Principais clientes, nacionais e estrangeiros; 

 Produtos fabricados; 

 Protestos, apontamentos e registros negativos. 

 

Documentação 

 Peça ao cliente todos seus documentos pessoais como RG – registro 

geral de identidade/Carteira profissional/carteira dos Conselhos de 

Classe/certificado de reservista com foto/Carteira de motorista/ou carteira 

funcional para funcionários de Autarquias como Polícia Militar, Exército ou Civil. 

Além dos comprovantes de renda. 

 No caso de empresa, solicitar contrato social e alterações, inscrição no 

CNPJ e documentos dos sócios, além da comprovação de faturamento. 

 Documentos pessoais mais comuns solicitados: 

❖ Carteira de Identidade; 

❖ CPF; 

❖ No lugar de CPF e RG - Podem ser substituídos pela CNH; 

❖ Comprovante de residência; 

❖ Comprovante de renda; 

❖ Carteira de Trabalho; 

❖ Contracheque; 

❖ Declaração Anual de Imposto de Renda. 

 

5.3.2. Etapa II – CRÉDITO 
 

 Para a concessão de crédito deve-se classificar o crédito quanto à 

origem dos recursos se são governamentais ou de instituições financeiras. 
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 Também é necessário fazer uma análise as operações de crédito já 

efetuadas pelo cliente no passado, por meio de instrumentos formalizados ou 

títulos emitidos, se foram pagos nos vencimentos ou sofreram atrasos. 

5.3.3. Etapa III – LIMITE DE CRÉDITO 
 

 O limite de crédito é proporcional à capacidade de pagamento do cliente, 

normalmente as parcelas devem ser na proporcionalidade de até 30% dos 

rendimentos mensais do cliente, para não comprometer sua capacidade de 

renda. Já nas operações por empresas a proporcionalidade dos limites 

aumenta de acordo com a solvência do negócio, ou seja, se o negócio tem 

lucros e consegue pagar suas dívidas. 

 

5.3.4. Etapa IV – CLASSIFICAÇÃO DE CLIENTES 
 

 A classificação de clientes é feita com base em seu score (nota 

estipulada de acordo com capacidade de pagamento), normalmente esta nota 

é validada pela SERASA instituição de proteção ao crédito. 

 A partir desta pontuação é que o limite de crédito pode ser estipulado. 

 

 

 

 

 

 

5.3.5. Etapa V – GARANTIAS 
 

 Conforme a politica de quem está liberando o crédito podem ser 

solicitadas garantias reais, ou seja, imóveis e/ou veículos para garantir a 

operação. Também podem ser exigidos avalistas ou fiadores que são 

corresponsáveis pela dívida. 

 

        Ver: 

https://www.serasa.com.br 
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5.3.6. Etapa VI – COBRANÇA 
 

 A cobrança normalmente é feita por setores internos da empresa, ou por 

empresas terceirizadas. Deve ser respeitado sempre o Código de Defesa do 

Consumidor, e feita com respeito e ética. Quando o setor de cobrança for 

próprio da empresa deve ser bem estruturado, com uma política efetiva de 

cobrança. 

 

  Classificação de Clientes segundo SEBRAE: 

 CLIENTES A - Pagam no vencimento ou antecipadamente. 

 CLIENTES B - Pagam com atraso de até 10 dias. 

 CLIENTES C - Pagam com atraso de 11 a 30 dias. 

 CLIENTES D - Pagam com atraso superior a 30 dias. 

 

Nas operações de cobrança: 

 Efetuar contato preliminar com os clientes. 

 Registrar os contatos para efeito de acompanhamento 

 Enviar correspondências aos clientes. 

 Contabilizar as recuperações. 

 Incluir esse cliente no Órgão de Proteção ao Crédito. 

 Caso seja necessário deverá Providenciar às ações extrajudiciais e 

judiciais de cobranças. 

 
 
Como calcular inadimplência:  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Inadimplência = CRÉDITOS EM ATRASO X 100 

VENDAS A PRAZO 
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5.4. Atividade para fixação  
 

1. Elaborar junto aos alunos um planejamento de como implantar um 

crediário em uma loja de calçados. 

2. Divide a turma em funcionários da empresa e clientes que serão os 

possíveis compradores, o professor coordena de forma que não falte 

nenhuma etapa do processo. 

3. As etapas a serem percorridas são do item 1 ao 3. 
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             UNIDADE VI – FATURAMENTO, RECEITA E LUCRO 

 

6.1. FATURAMENTO 

 Segundo o site do SEBRAE as micro e pequenas empresas tiveram um 

aumento de faturamento real em julho 2020 de R$ 23,9 bilhões, alta de 5% em 

relação a julho de 2019, considerado o maior crescimento dos últimos 5 anos.  

 Mas afinal o que é esse faturamento como ver isso em nossa empresa 

quais relatórios possuem essa informação? 

 Faturamento é o produto das vendas, ou seja, a soma de todas as 

vendas da empresa, tudo que entrou de dinheiro na empresa em um 

determinado período de tempo, normalmente mensal ou anual, quando 

ouvimos falar faturamento líquido é quando do faturamento realizado já foi 

foram feitas as devidas deduções das referidas vendas.  

 

6.2. RECEITA  

Segundo Marion (2010), a receita corresponde a vendas de mercadorias 

ou prestações de serviços. Ela é refletida no balanço através da entrada de 

dinheiro no Caixa (Receita à Vista) ou entrada em forma de direitos a receber 

(Receita a Prazo) – Contas a Receber. 

A receita sempre aumenta o Ativo, embora nem todo o aumento de Ativo 

signifique receita (empréstimos bancários, financiamentos etc. aumentam o 

Caixa-Ativo da empresa, mas não são receitas). 

 Todas as vezes que entrar dinheiro no Caixa através de Receita à vista, 

recebimentos etc., essa operação será denominada Encaixe. 

A despesa é todo o sacrifício, ou seja, o esforço da empresa para obter 

receita. (Todo consumo de bens ou serviços com o objetivo de obter receita é 

um sacrifício, um esforço para a empresa.) Ela é representada no relatório 

financeiro Balanço através de uma redução do Caixa (quando é pago no ato – 

à vista) ou mediante um aumento de dívida – Passivo (quando a despesa é 

contraída no presente para ser paga no futuro – a prazo). A despesa pode, 
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ainda, originar-se de outras reduções de Ativo (além do Caixa), como é o caso 

de desgastes de máquinas, conhecida como depreciação. 

O resultado bruto de uma empresa por meio da venda de mercadorias 

(RCM) é toda a venda de produtos feita pela empresa, sendo o custo da 

mercadoria vendida (CMV) todo o custo obtido pela venda de mercadorias. 

Outra demonstração muito utilizada é a DRE – demonstração do 

resultado de exercício, o qual representa o resultado bruto do período de 

operação de uma empresa. 

Resultado Bruto significa que ainda não foram deduzidas as despesas e 

custos das operações, é também chamado de Lucro Bruto. 

 Quando temos todas as deduções de despesas, abatimentos e impostos 

sobre a venda têm a chamada receita liquida de vendas (RLV). 

 Em uma DRE podemos notar o seguinte: 

( + )    Receita Bruta de Vendas 

( – )    Deduções da Receita Bruta 

           Abatimentos 

           Devoluções 

           Impostos sobre Vendas 

( = )    Receita Líquida de Vendas 

( – )    Custo da Mercadoria Vendida 

( = )    Lucro Bruto ou Resultado com Mercadorias (RCM) 

 O Lucro Bruto é o resultado antes dos impostos, é o resultado das 

vendas de mercadorias pela empresa. Este lucro demonstra uma apuração 

daquilo que foi vendido ou comercializado. 

 

Exemplo: 

  A empresa X mais Y vende R$ 800.000,00 em produtos, que lhe 

custaram R$ 480.000,00. Sobre o preço da venda, incide imposto de 5%. No 

mesmo período, ocorreram devoluções da ordem de R$ 35.000,00 e foram 

concedidos abatimentos de R$ 10.000,00. Qual o Resultado Bruto que a 

empresa apurou no exercício? 
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Resolução: em mil R$ 

Receita Bruta de Vendas                         800.000,00 

( – ) Deduções da Receita Bruta 

          Abatimentos                                     10.000,00 

          Devoluções                                      35.000,00 

          Impostos sobre Vendas                   40.000,00 

Receita Líquida de Vendas                      715.000,00 

( – ) Custo da Mercadoria Vendida          480.000,00 

( = ) Lucro Bruto                                       235.000,00 

 

 

 

Impostos 

5% de 

800.000,00 

 

 

O lucro bruto é de R$ 235.000,00 indicando que a Receita de Vendas é 

superior ao Custo da Mercadoria Vendida.  

 

6.3. LUCRO 

 Quando efetuamos a DRE Demonstração do Resultado do Exercício, 

chegamos ao Lucro ou Prejuízo, nas atividades descritas, no exemplo 

mostrado a empresa obteve Lucro de R$ 235.000,00, caso esse valor fosse 

negativo seria um Prejuízo de R$ 235.000,00. Portanto Lucro é quando já 

fizemos todas as deduções possíveis.  
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Figura 7 - Componentes de Custos nos produtos 

PREÇO
 D

E VEN
D

A 

Custos de 
produção 

Custos diretos 

Materiais diretos 

Custos operacionais 

Custos indiretos Custos operacionais indiretos 

Despesas 

Administrativas diretas e indiretas (produção, geral, comercial) 

Financeiras do giro (juros, despesas bancárias) 

Tributárias diretas (PIS/Cofins, ICMS etc.) 

Mercadológicas 

Diretas 

Indiretas 

Diretas de vendas (comissões, fretes, royalties etc.) 

Lucro 
  

 

Fonte: Beuke (2009, Pág.88) 
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           UNIDADE VII – CADASTROS DE PESSOA FISICA E JURÍDICA 

 

7. CADASTRO PESSOA FÍSICA 

 

 O cadastro de pessoa física é necessário para que se possam 

acompanhar os clientes do seu negócio, com as informações sempre 

atualizadas é possível mapear suas preferencias e sua assiduidade em sua 

empresa, possibilitando inclusive a personalização do atendimento. 

 Todas as bases de relacionamento estão sustentadas por cadastro bem 

completos, pois é possível comunicar promoções e/ou ofertas de produtos e 

lançamentos, além de poder melhorar suas vendas pode ainda ajudar na hora 

da cobrança. 

 Os dados mais comuns solicitados nos cadastros são: 

 Nome completo; 

 Endereço de e-mail; 

 Telefone; 

 Endereço completo; 

 Data de nascimento; 

 Sexo; 

 CPF; 

 R.G. (carteira de identidade) oficial; 

 Local de nascimento; 

 Estado civil (e nome completo de cônjuge, se houver); 

 Profissão; 

 Renda mensal; 

 Referencias bancárias e comerciais. 

 

 Em cadastros mais completos são solicitados ainda os endereços de 

redes sociais ou páginas da internet. Em outros casos são inseridos todos os 

dados de relacionamento de compra ou atividades do cliente em sua empresa, 

isso possibilita um melhor acompanhamento dos clientes. 
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 Os cadastros podem ser feitos diretamente por sua equipe de 

vendedores ou atendentes de sua empresa. Lembrando que dados dos clientes 

são sigilosos e protegidos por lei e não podem ser compartilhados, caso isso 

aconteça é crime. 

  Normalmente as empresas tem um banco de dados automatizado de 

armazenamento destas informações, possibilitando acesso rápido às 

informações. 

 

7.2. CADASTRO PESSOA JURÍDICA 

O cadastro de pessoa jurídica acontece normalmente em duas 

hipóteses, uma quando sua empresa atende outras empresas, onde seus 

clientes são empresas, ou quando estas empresas fornecem para sua 

empresa, sua empresa é cliente destas empresas. 

Este cadastro serve da mesma forma que o cadastro de pessoa física, 

melhorar o relacionamento entre as empresas e consequentemente controle 

sobre créditos concedidos. 

Os dados mais solicitados nos cadastros empresariais: 

 CNPJ, ou número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, 

assim como o C.P.F. da pessoa física, o registro da empresa é 

um documento básico, para identificação de empresas mostrando 

a formalização do negócio; 

 Endereço completo; 

 Telefones; 

 Endereço de e-mail; 

 Capital Social; 

 Documentos dos sócios; 

 Cópia do Contrato Social e alterações; 

 Dados Bancários; 

 Empresas de referência. 
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