
 

CCMRS S.A. RUMO AO TÍTULO DE LIDER EM TECNOLOGIA 

 

 

 

 

POR 

 

 

 

 

CARLOS MAIA KLAYN 

CLAUDIO LEONARDO HYPÓLITO DOS SANTOS 

MÔNICA ADÃO P. E SILVA 

ROBERTA MENDEZ DALTRO 

SERGIO RICARDO LOPES DE FARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 

MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria 

Pós-Graduação lato sensu, Nível de Especialização 

Programa FGV Manangement 

 

 

 

 

09/2008 

 

 



 2 

Página de Aprovação 

 

 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

PROGRAMA FGV MANANGEMENT 

MBA EM GESTÃO FINANCEIRA,CONTROLADORIA E AUDITORIA 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso 

CCMRS S.A. RUMO AO TÍTULO DE LIDER EM TECNOLOGIA 

 

 

 

Elaborado por Carlos Maia Klayn, Cláudio Leonardo Hypólito dos Santos, Mônica 

Adão P. e Silva, Roberta Mendez Daltro, Sérgio Ricardo Lopes de Farias 

 

 

e aprovado pela Coordenação Acadêmica do curso MBA EM GESTÃO 

FINANCEIRA,CONTROLADORIA E AUDITORIA, foi aceito como requisito 

parcial para a obtenção do certificado do curso de pós-graduação, nível de 

especialização, do Programa FGV Management 

 

 

 

Data: 

 

   ___________________________________ 

   Nome do Coordenador Acadêmico 

 

 

   ___________________________________ 

   Nome do Professor 

 



 3 

 Termo de Compromisso 

 

 

 

 

 

Os alunos Carlos Maia Klayn, Cláudio Leonardo Hypólito dos Santos, Mônica Adão P. 

e Silva, Roberta Mendez Daltro, Sérgio Ricardo Lopes de Farias, abaixo-assinados, 

do Curso MBA EM GESTÃO FINANCEIRA, CONTROLADORIA E AUDITORIA, 

do Programa FGV Management, realizado nas dependências da instituição 

conveniada Capital Humano, no período de novembro de 2006 a setembro de 

2008, declaram que o conteúdo do trabalho de conclusão de curso 

intitulado:  CCMRS S.A. RUMO AO TÍTULO DE LIDER EM TECNOLOGIA, é 

autêntico, original e de sua autoria exclusiva. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro,   de             de 2008 

 

 

 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 



 4 

Com a utilização do Business Game Strategy (que é um software que simula o 

funcionamento de diversos tipos de empresas, emitindo relatórios gerenciais e financeiros, 

através dos quais são reproduzidas situações do cotidiano do universo empresarial) a turma 

Finanças 6 do curso MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria foi dividida em 

cinco grupos, cada um constituindo uma empresa já em funcionamento no mercado de 

microcomputadores.   O Strategy proporcionou aos participantes experiência singular na 

tomada de decisão em um ambiente empresarial simulado. Durante o jogo, os participantes 

tiveram que analisar situações complexas que envolviam simultaneamente as áreas de 

produção, finanças e marketing e a cada período era necessário determinar os  preços de 

venda e as   unidades a produzir dos diversos produtos. O cenário mudava a cada período, o 

que tornou o jogo emocionante. 

Na primeira aula tivemos contato com o Strategy onde pela manhã o professor 

conversou com a turma sobre o jogo de negócio e explicou o manual e as regras do jogo e na 

parte da tarde partimos para prática. Foram simulados dois períodos de jogos para nos 

familiarizarmos com o programa, após o processamento das decisões dos grupos os resultados 

foram distribuídos e analisados pelo professor.  Combinamos que na aula seguinte 

entregaríamos a tomada de decisão do mês de janeiro às 9 horas. No início da aula foi 

estabelecido que o jogo teria 6 (seis) períodos e que no final o professor apresentaria o 

resultado e comentaria as tomadas de decisões dos grupos e analisaria o jogo no geral. 

As sessões constituíram-se em tomadas de decisão e análise dos resultados 

evidenciados através dos relatórios emitidos pelo Business Game Strategy. Desta forma, a 

metodologia utilizada permitiu aos participantes vivenciar, por meio de simulações, as 

principais práticas do mundo dos negócios, revisando e fixando todas as disciplinas 

ministradas ao longo do curso. A turma Finanças 6 foi dividida em cinco equipes 

denominadas: MICRONIT; GREMC DO BRASIL S/A; HELP DESK; CCMRS S/A e 

GRUPO 5 NITERÓI.   As cinco empresas constituíram um grupo industrial atuante numa 

reserva de mercado na fabricação e comercialização de microcomputadores. Cada equipe 

passou a administrar uma empresa fabricante de microcomputadores, competindo com as 

demais na produção e venda de Desktops, Notebooks e Workstations. A cada período 

simulado (correspondente a um mês virtual), até vinte decisões foram tomadas: preços, 

propaganda / promoção, desenvolvimento e volume de produção para cada um dos três 

produtos; número de trabalhadores, salário médio mensal, total de benefícios concedidos aos 

trabalhadores, capacidade de montagem da fábrica, empréstimos, aplicações financeiras e 

dividendos distribuídos.  
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Foram simulados dois períodos para testes e 6 períodos para competição. Coube a cada 

equipe estabelecer antecipadamente os critérios pelos quais sua empresa seria avaliada: valor 

da ação, retorno sobre o patrimônio líquido, receita de vendas e lucro total. Esses critérios 

foram estabelecidos em janeiro e permaneceram até abril, só podendo ser alterados em maio.  

Os dois períodos de testes foram simulados para a familiarização com o jogo e a identificação 

das estratégias que seriam adotadas. Nos dois períodos de teste, todas as informações da 

concorrência estavam à disposição dos participantes, que redefiniam suas estratégias de 

acordo com a resposta do mercado.  Essas informações foram importantes, pois através delas 

foi possível saber o quanto a empresa ganhou ou perdeu de participação no  mercado. Isso foi 

o “feedback”  para a tomada de decisões dos períodos seguintes, pois as migrações de 

estratégias no jogo precisavam ser analisadas cuidadosamente. 

    Cada empresa tinha capacidade de produzir desktops, notebooks e workstations, 

estabelecendo, de acordo com as suas decisões, o nível de produção por produto, já que a 

demanda por um produto não dependia da demanda dos demais.  

 

Produto Características Demanda 

Desktop Microcomputador  Estável 

Notebook Melhor qualidade quanto à utilidade e ao estilo. 

Exerce maior atração sobre o comprador. 

Crescente a 

taxas 

significativas  

Workstation Sofisticada estação de trabalho para projetos CAD/CAM.   Estimativa 

de 

crescimento 

de 50% a.a.  

 

 

 

A empresa XYZ S.A. foi constituída com um capital inicial de R$ 5 milhões, como uma 

empresa de capital aberto, com cerca de um ano de existência, atuando na Reserva de 

Mercado criada pelo Governo.  Encerrou o exercício anterior com um Capital Social de R$ 

5.303.603,50. Capital com o qual a empresa CCMRS S.A iniciou sua gestão. 
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A capacidade  instalada da fábrica entregue foi de 900 unidades/mês, capacidade que foi 

mantida por dois meses pela empresa CCMRS S.A.  que no mês de março resolveu aumentá-

la em função de incrementos nos investimentos em propaganda e pesquisa e desenvolvimento.   

 

A capacidade da fábrica para cada produto é: 

 

Produto Unidades necessárias para fabricação 

Desktop 01 

Notebook 2,5 

Workstation 1,2 

 

A capacidade produtiva pode ser aumentada, mais o incremento sempre é considerado no mês  

seguinte ao investimento.  O aumento da capacidade instalada é considerado como despesas 

adicionais, o que em uma expansão moderada não elevará muito essas despesas, mas para 

uma expansão de 100 unidades ou 200 unidades as despesas elevam-se respectivamente para 

30.000,00 ou 100.000,00. Todo o aumento de capacidade deve ser bem pensado, pois uma vez 

efetivado mesmo que a produção esteja ociosa não poderá ser vendida, disponibilizada ou 

reduzida.  Até o limite de 20% da capacidade instalada será usada a produção intensiva 

(instalação de terceiros) a um custo adicional de R$ 500,00 fora das instalações próprias da 

fábrica.      

Horas de trabalho necessárias para a produção : 

 

Produto Número de Horas consumidas para 

produto de uma unidade do produto 

Desktop 50 

Notebook 100 

Workstation 200 
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Demonstramos, no quadro a seguir, algumas informações relativas ao quadro de funcionários: 

 

Número de funcionários 300 

Horas mensais por funcionário 160 

Salário médio R$ 480 

Encargos trabalhistas por funcionário 100% do salário 

Desembolso médio por hora de trabalho R$ 6,00 

Salários e benefícios Podem ser aumentados a 

qualquer tempo. 

Não podem ser diminuídos. 

Custo de 1,5 a hora normal Hora-extra 

Limite por funcionário: 32 horas 

mês 

 

Os acordos feitos com a classe trabalhista pela XYZ S.A. foram mantidos pela CCMRS S.A. 

para garantir a produção, foram eles: 

 

- mesmo que havendo ociosidade dos trabalhadores, ou seja, mesmo que não 

possam produzir por falta de capacidade instalada ou outros motivos alheios, 

a remuneração estará garantida; 

 

- os funcionários da produção podem ser contratados e dispensados no início 

de cada mês, sem ônus financeiro de contratação ou dispensa, contanto que o 

acréscimo ou redução total da força de trabalho não ultrapasse 10% do total 

da força de trabalho do mês anterior; 

 

-  os trabalhadores admitidos são imediatamente produtivos, não necessitando 

de cursos de treinamento para começarem a trabalhar.  
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Insumos 

 

Os insumos são adquiridos facilmente, não havendo necessidade de estocagem. 

Basicamente se constituem de chips, placas, fontes de energia, gabinetes, discos rígidos, 

drivers, teclados e monitores de vídeo.  

No ano anterior, os custos dos insumos por equipamento produzido apresentaram os 

seguintes valores: 

 

 Produto Custo dos insumos por equipamento 

Desktop R$ 850 

Notebook R$ 1.100 

Workstation R$ 1.900 

 

 

Custos de Produção 

 

O Custo Unitário Padrão, válido durante o ano anterior se manteve, é apresentado na 

tabela a seguir: 

 

Valores e R$ Desktop Notebook Workstation 

Salário (em hora normal) 150 300 600 

Encargos 150 300 600 

Insumos 850 1.100 1.900 

Custo Unitário Padrão 1.150 1.700 3.100 

 

 

 

 

Estoque de Produtos 

 

Os níveis de estoque deixados pela XYZ foram: 
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Produto Estoque Inicial 

(número de 

produtos) 

Estoque Final 

(número de 

produtos) 

Desktop 300 61 

Notebook 150 8 

Workstation 50 2 

 

 

Custo de Estocagem 

 

O custo de estocagem monta em R$ 200,00 mensais para cada unidade de produto. 

Independentemente do tipo de produto ou da quantidade estocada, o valor permanece em R$ 

200,00 mensais por unidade.  

 

Marketing 

 

Preços 

 

Os preços dos produtos praticados durante o ano passado: 

 

Produto Preço de Venda 

Desktop R$ 1.500 

Notebook R$ 2.800 

Workstation R$ 5.000 

 

 

Verificou-se que os preços praticados pela concorrência também se mantiveram nesses 

níveis, ou seja, foram similares aos praticados pela nossa empresa. 

 

Propaganda e Promoção 

 

Foram os seguintes os investimentos com propaganda e promoção durante o ano 

anterior:  
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Produto Investimentos Mensais 

Desktop R$ 100.000 

Notebook R$ 50.000 

Workstation R$ 20.000 

 

Devido a um excessivo investimento com imobilizações feito pela XYZ S.A, que 

representou 90% do capital social, apresentou baixo capital de giro para que houvesse 

investimentos nessa área a fim de estimular as vendas dos produtos, porém essa situação foi 

alterada pela CCMRS S.A que ao longo do período elevou seu investimentos para que suas 

vendas fossem alavancadas. 

 

Pesquisa e Desenvolvimento 

 

Pelo fato de haver pouco capital de giro, durante o ano anterior a empresa não investiu 

em Pesquisa e Desenvolvimento nos produtos Desktop e Notebook. 

Foram feitos apenas investimentos na ordem de R$ 10.000,00 no produto 

Workstations. Apesar das vendas ocorridas no ano anterior terem se apresentado satisfatórias, 

a CCMRS S.A.  acreditava que se não houvesse uma política de investimentos mais ousada 

para os próximos períodos, haveria perda de mercado pela não modernização dos produtos, 

diminuindo a atratividade dos mesmos, principalmente dos Notebooks que estava num 

período de demanda alta. 

 

Gerência Financeira 

 

Empréstimos Bancários 

 

Devido a um baixo nível de capital de giro, o exercício financeiro anterior foi iniciado 

com um empréstimo de R$ 300.000,00, a um custo de R$ 10.350,00, representando um ônus 

financeiro de 3,45%. 

Em face, principalmente, de um elevado nível de estoque de produtos acabados, foi 

necessário recorrer a empréstimos durante todo o primeiro semestre. A partir do segundo 

semestre, não foi necessário à obtenção de recursos bancários, devido a uma melhora na 
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situação financeira. A CCMRS S.A. avaliará ao longo dos períodos a necessidade de obtenção 

de financiamentos. 

 

 

Aplicações Financeiras 

 

Havendo uma sobra financeira, optaremos, caso seja conveniente, em aplicações 

financeiras, representadas por papéis comerciais, títulos de curto prazo e títulos do Governo. 

Da análise dos demonstrativos financeiros, verificamos que o rendimento médio foi de 

3% ao mês, sendo creditado no mesmo mês de aplicação. 

 

Distribuição de Dividendos 

 

De acordo com a política da empresa, os dividendos não distribuídos são 

obrigatoriamente incorporados ao capital social.  Podem ser declarados dividendos em 

qualquer mês até o limite do montante dos lucros acumulados para fazer face aos dividendos 

distribuídos. 

 

Valor da Ação 

 

A empresa tem um total de 500.000 ações em poder do público, cujo preço de 

mercado, em dezembro do exercício anterior, era de R$ 18,76. 

 

Desempenho Financeiro 

 

De acordo com os valores apresentados a seguir, avaliamos que a empresa apresentou 

um bom desempenho no exercício encerrado. 

 

Item R$ 

Faturamento 16,1 milhões 

Lucro 0,8 milhão 

Dividendos distribuídos 0,5 milhão 

Retorno sobre capital inicial 16% 
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Disponibilidade Financeira 

 

Da análise dos demonstrativos contábeis e gerenciais da empresa, confirmados pelas 

verificações de saldo efetuadas, iniciamos o presente exercício com uma disponibilidade de 

caixa de R$ 0,7 milhões, incluindo os investimentos que em dezembro se encontravam em 

aplicações financeiras. Esse valor pode favorecer a atual gestão nos primeiros meses do ano, 

haja vista que inicialmente não vislumbramos necessidade para recorrer a capitais de terceiros 

para criação de capital de giro para tocar as operações da empresa.  

 

A empresa 

 

A CCMRS é uma empresa constituída a partir da estrutura financeira e patrimonial 

herdada da XYZ, cuja administração compete a 5 novos diretores, eleitos em janeiro do ano 

corrente.  O segmento de atuação continua a ser o de informática, sendo responsável pela 

comercialização e pela fabricação de microcomputadores. 

 

A equipe 

 

Nome: Carlos Maia Klayn 

Formação Acadêmica:  

Graduação em Análise de Redes – Universidade Estácio de Sá 

 

Línguas Estrangeiras: 

Inglês intermediário - CNA 

 

Cursos de Aperfeiçoamento: 

Webdesign, Photoshop e Flash no IBPI; 

Formação de Gerente Uniclass FIA/USP; 

Matemática financeira: SENAC; 

CPA 10 ANBID; 
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Experiência Profissional: 

13 anos de experiência na área financeira, com consultoria de investimentos, análises de 

crédito, visita a clientes e toda rotina bancária. 

 

Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A: 

Cargo: Gerente Uniclass (2001-2008) - Gerenciamento de contas, consultoria em 

investimentos, aprovação de crédito bancário para pessoas físicas e jurídicas e atendimento 

bancário. 

Assessor de negócios(1995-2007) - Implantação de controle de vendas através do banco de 

dados Access, assessoria financeira a clientes e atendimento. 

 

Microserv: 

Cargo: Auxiliar administrativo:(1993 – 1994) - Toda rotina administrativa na empresa citada 

acima que atuava no segmento de microfilmagem de documentos. 

 

 

Nome: Cláudio Leonardo Hyppólito dos Santos 

Formação Acadêmica 

Pós-Graduação:Gerência Financeira com Ênfase na Globalização. Habilitação para Docência 

Superior - Faculdade Betencourt da Silva e Instituto de Serviços e Estudos Pedagógicos - 

ISEP 

Graduação: Ciências Contábeis - Universidade Federal Fluminense – UFF 

 

Experiência Profissional: 

Servidor Público: Analista de Controle Externo junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio 

de Janeiro     

Cargo em comissão: CCDAL 5   

Lotação:    Secretaria-Geral de Controle Externo 

 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro: 

Assessor da Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas.  

Realização de auditorias e inspeções nos órgãos e entidades sob a fiscalização exercida pelo 

TCE; análise e revisão de processos, como prestação de contas de administração financeira e 
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demais prestações de contas, contratos, licitações, dispensas e inexigibilidades de licitação, 

área de pessoal. 

Experiência Profissional anterior ao TCE-RJ: 

Exercício de cargo em comissão, nos anos de 1997 a 1999, de Diretor de Execução 

Orçamentária do Instituto de Previdência da Cidade do Rio de Janeiro – PREVI-RIO, 

coordenando uma equipe de quatro técnicos, desempenhando atividades de previsão e 

execução orçamentária, com a utilização do sistema de contabilidade e orçamento FINCON.   

 

Exercício dos cargos de provimento efetivo (concurso público): fiscal de tributos (Prefeitura 

de Magé) e  contador (Instituto de Previdência da Cidade do Rio de Janeiro – PREVI-RIO). 

 

Experiência Docente:  

Participação como palestrante no Seminário promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro, realizado em 2005, para os novos prefeitos e vereadores, apresentando a 

palestra sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal e Limites Constitucionais. 

Docente do curso de Controle Interno realizado nos exercício de 2005, 2006 e 2007 pela 

Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 

Docente do curso de Educação e FUNDEF realizado pela Secretaria-Geral de Controle 

Externo do TCE-RJ em parceria com o Instituto Serzedello Corrêa para as Prefeituras de Rio 

das Ostras e Barra do Piraí, ministrado respectivamente em fevereiro e julho de 2005. 

 

 

Nome: Mônica Adão P. e Silva 

Formação Acadêmica: Ciências Contábeis – Universidade Augusto Motta 

Administração de Empresas – Universidade do Grande Rio 

 

Línguas Estrangeiras: 

Inglês intermediário -  CNA 

 

Cursos de Aperfeiçoamento: 

Recebimento de documentos fiscais (MR Eventos – 8h)   

Lucro Real (Cenofisco – Centro de Orientação Fiscal – 8h) 

Retenção de impostos de Terceiros (IBEF – Instituto Brasileiro de Executivos  Finanças – 8h)  
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Tomada de Decisão(Empresas Concremat ) 

Introdução a Auditoria Interna(Fluxo Contabilidade e Consultoria  - 40h) 

 

Experiência Profissional: 

12 anos de experiência nas áreas contábil e financeira em atividades que englobam relatórios 

legais (DCTF, DACON, DIRF e DIPJ), Apuração e controle dos tributos na fonte, controle de 

investimento em controlada e coligadas,análise do fluxo de operações contábeis, folha de 

pagamento e contas a pagar. 

 

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S.A - Grupo com 6 Empresas  que atuam no ramo 

de Engenharia. 

Cargo: 

Supervisora Contábil      De:  01/07/04  até a presente data. 

Analista Contábil             De: 01/07/01 a 30/06/04 

Classificadora Contábil   De: 01/08/96 a 30/06/01 

Reporte: Gerência de Contabilidade 

Em  agosto de 1996 ingressei na Concremat S. A. iniciei como Classificadora Contábil onde  

tinha como principais atribuições: Conferência, organização e arquivo de movimento diário 

de caixa, digitação de dados,  classificação e análise de contas, controle e contabilização de 

mútuo. 

Em  julho de 2001 fui promovida a Analista Contábil onde tinha como principais Atribuições:  

Análise de balanço, elaboração de demonstrações contábeis, análise e reconciliação 

bancária,cálculo de equivalência patrimonial, controle de ativo fixo, controle de contas a 

pagar e receber, acompanhamento de Processos fiscais junto a Receita Federal(SRF) e 

Procuradoria(PGFN), emissões de certidão negativa de tributos federais, estaduais e 

municipais, elaboração de obrigações acessórias (DCTF,DIPJ, DIRF, DACON E 

PERDCOMP), atendimento a auditoria interna e externa e fiscalização. 

Em Julho de 2004 fui promovida a Supervisora contábil onde assumi a coordenação da 

contabilidade das 6 empresas bem como do controle dos processos de contas a pagar. 

- Fui responsável pela coordenação da reestruturação da área contábil e da reorganização das 

atividades internas, objetivando a redução de antigas pendências e melhora dos controles 

internos e da qualidade das informações contábeis e financeiras. 

As principais atividades consistem na coordenação da: 
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 - Área Fiscal – IRPJ/CSSL, Pis, Cofins, ISS, tributos na fonte, elaboração das obrigações 

acessórias – DIPJ, DCTF, DIRF, DACON,PERDCOMP e GFIP de autônomos, controles de 

certidões de tributos  - Federais, Estaduais e Municipais.  

 - Área Contábil – Análises de contas, conciliação bancária, equivalência patrimonial, 

elaboração de balancetes, atendimento a auditoria interna e externa e  fiscalizações,  

publicação de balanços. 

- Controle Patrimonial – Controle de entrada,  saída, transferência e depreciação/amortização 

de bens. 

- Contas a pagar – Conferência da fidedignidade de toda documentação para pagamento, 

cálculo e recolhimento  de impostos na fonte. 

 

 

Nome: Roberta Mendez Daltro 

Formação Acadêmica:  

Graduação: Administração de Empresas - Universidade Candido Mendes  

 

Cursos de Aperfeiçoamento: 

Seminário “Motivação para o Sucesso no Atendimento ao Cliente” (SESC); 

1ª Jornada de Gestão Empresarial “Compromisso com o Futuro” (Universidade Candido 

Mendes); 

2ª Jornada Jurídica “Direita e Questões Contemporâneas” (Universidade Candido Mendes); 

“Globalização e a Gestão das Organizações” (Universidade Candido Mendes); 

“A Gestão Contábil e a sua Influência nos Resultados da Empresa” (Universidade Candido 

Mendes); 

“A Visão do Executivo na Gestão Educacional” (Universidade Candido Mendes); 

“Encontro dos Contadores” (Fiat Automóveis S/A); 

“Matemática Financeira” (Fiat Automóveis S/A); 

“ISSO 9002” (ETT FIRST - RH Assessoria Empresarial Ltda); 

“Desenvolvimento de Equipes” (ETT FIRST - RH Assessoria Empresarial Ltda); 

“Recursos Humanos, Comunicação Eficaz e Liderança”  (Dale Carnegie Training);  

“RM Fluxus – (Controle Financeiro)” (RM Sistemas Ltda.); 

“Política da Qualidade” (ETT FIRST - RH Assessoria Empresarial Ltda); 

“Auditor Interno – ISSO 9001:2000” - (ETT FIRST - RH Assessoria Empresarial Ltda). 
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Experiência Profissional: 

E.T.T. FIRTST – RH Assessoria Empresarial Ltda. 

Cargos: 

Assistente Comercial – Setembro/2004 a Novembro/2004 

Assistente Administrativo – Dezembro/2004 a Janeiro/2006 

Assistente Financeiro – Fevereiro/06 a Fevereiro/07 

Assistente Administrativo Financeiro – Atual 

Experiência Profissional dentro da First-RH (Consultoria de Recursos Humanos) 

Compras 

Cotação, compra, recepção e controle de material de escritório, material gráfico, uniformes, 

material de limpeza e copa e  material de informática; 

Autorizações de compra; 

Escolha, cotação, compra, recepção e controle de brindes. 

 

Benefícios 

Inclusões / Exclusões e controle Assistência Médica, Seguro Saúde, Assistência 

Odontológica, Seguro de Vida; 

Conferência de faturas Assistência Médicas, Odontológicas e seguros e emissão de relação 

por cliente para  faturamento, tesouraria e departamento pessoal; 

Controle e distribuição de ticket de refeição e cartões alimentação; 

Resolver qualquer problema oriundo aos benefícios acima, acompanhando o andamento das 

resoluções e cobrando as empresas responsáveis; 

Negociação de preços e condições com os fornecedores de benefícios, nas épocas de 

renovação contratual; 

Avaliações periódicas de desempenho dos fornecedores críticos. 

 

Assistente Administrativo / Assistente Comercial: 

Confecção de propostas diversas; 

Confecção de contratos e adendos; 

Confecção de termos aditivos; 

Atendimento de determinados clientes para resolução e/ou acompanhamento de problemas; 

Atendimento de clientes em potencial ao telefone para vender serviços, caso o comercial não 

esteja; 
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Todas as correspondências destinadas a clientes (encaminhamentos, informativos, e-mails, 

cartões de natal etc); 

Cadastros em órgãos de concorrência ou associações. 

Expedição de documentos da empresa 

 

Assistente Financeiro: 

Atuação em Contas a Pagar e Receber e Tesouraria com larga experiência.  

Utilização do sistema: RM Fluxus (RMSistema); 

Elaboração e Análise do Fluxo de Caixa Operacional (Orçado x Real) e projeções financeiras 

a curto, médio e longo prazo; 

Participação no processo de integração das áreas de planejamento econômico e financeiro 

envolvendo orçamento, custos, auditoria interna e contabilidade; 

 

Torino Assessoria e Participações Ltda – Phenix Seguradora S/A (Fevereiro de 2003 à Maio 

de 2003) 

 

Estágio na área administrativa: 

Assinatura de Contratos com Corretores de Seguro; 

Arquivamento de Contratos; 

Contato direto com a fábrica (Betim /MG) e com as corretoras do Estado do Rio de Janeiro; 

Planejamento e Estudo de Corretoras na Estado do Rio de Janeiro; 

Cálculo de Seguro (Veículo, Residencial, Empresarial e outros). 

 

 

Nome: Sergio Ricardo Lopes de Farias 

Formação Acadêmica 

Pós Graduação em Responsabilidade Social e Terceiro Setor – UFRJ 

Pós Graduação em Formação de Docentes Universitários na - UNIRIO 

Licenciatura em Educação - UNIRIO 

Graduação: Educação - UNIRIO 

 

Línguas Estrangeiras 

Inglês avançado - CCAA  
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Experiência Profissional  

Banco do Brasil S/A 

Posse em 21/06/1979 –  

Menor- estagiário (até 31/08/1982) 

Carreira administrativa (a partir de 21/02/1983) 

Rede de Agências: 

Escriturário 

Caixa Executivo 

Gerencia média 

 

Conselhos de Empresas participadas pelo Banco do Brasil: 

VALE – Conselho de Administração (suplente) 

VOTORANTIN Celulose e Papel – Conselho Fiscal  

INVEPAR – Conselho Fiscal (presidente) 

PREVI – Conselho Fiscal 

Cargo Atual: 

Diretor Regional representando o Banco do Brasil na ANAPAR (Associação Nacional de 

Participantes de Fundo de Pensão)  

 

Cursos de Aperfeiçoamento: 

International Strategic Business Leadership Paths to the Future Brazilian Managers - 

Universidade de Ohio – E.U.A.  

Introdução a Contabilidade em Fundos de Pensão - ABAMEC 

Atuaria para Não Atuários – ABRAPP – SP 

Qualificação Profissional em Previdência Complementar – Centro de Formação do Banco do 

Brasil 

Matemática Financeira – Centro de Formação do Banco do Brasil 

Grafos copia – Centro de Formação do Banco do Brasil 

Contabilidade Básica – Centro de Formação do Banco do Brasil 
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A concorrência 

 

Atualmente as empresas que atuam no segmento de informática de 

microcomputadores estão protegidas pela reserva de mercado, estabelecida por lei, que 

permite que empresas de igual porte e dimensão concorram no mercado. Elas montam e  

vendem produtos com tecnologia e preços de vendas semelhantes, pois os mesmos são 

estabelecidos através de faixas determinada pela reserva. 

A reserva de mercado estabelecida pelo governo faz com que a quantidade de empresas seja 

limitada às já autorizadas, criando desta forma uma barreira à entrada de novos competidores. 

A idéia do governo era desenvolver uma tecnologia nacional de ponta. No entanto, o 

que se observou no primeiro ano foi uma ausência de competitividade entre as empresas 

protegidas pela reserva, em razão de baixos investimentos em novos produtos ou mesmo para 

o aperfeiçoamento dos já existentes, bem como a prática de preços similares. 

Essa baixa competitividade entre as empresas integrantes da reserva trouxe um 

descontentamento por parte do mercado consumidor e do governo, fazendo com que ele 

comece a repensar o futuro da reserva. A criação da reserva limitou as faixas de preço 

máximo e mínimo a serem praticados pelos seus integrantes e essa limitação implica, em 

princípio, numa restrição a prática de preços ainda mais competitivos. A concorrência 

estrangeira não representa uma ameaça ao mercado nacional, pois só é permitida em caso de 

falta de produto ou preços extremamente elevados. 

 

 

Estratégias 

 

Considerando que a existência da reserva de mercado será finita, partiu-se da premissa 

de elaboração de estratégias de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e publicidade e 

propaganda para diferenciação de um determinado produto frente ao mercado.  

O produto escolhido foi o notebook pelo aumento da demanda verificado em períodos 

anteriores. Esse aumento pela procura explica-se também pelo status que o produto confere, 

além de sua melhor qualidade quanto à utilidade e ao estilo. 

Como segundo produto, decidimos focar no desktop pelo seu potencial futuro no segmento 

educacional, além de ter um baixo custo de produção comparado aos demais produtos. 

Mesmo com margens menores, vale a pena investir neste produto, pois pesquisam indicam 

que a fidelização de clientes na área educacional resulta numa demanda de longo prazo. 
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Como estratégia final, adotamos como meta a valorização da ação e a consolidação de 

sua marca, como uma empresa inovadora, com uma boa imagem perante o mercado e tendo 

uma preocupação com a responsabilidade social. 

 

Competências dos integrantes da empresa 

 

De  acordo com as habilidades individuais e aptidões, estabelecemos a seguinte 

organização e alocação de tarefas: 

 

Mônica Adão Peixoto e Silva – Presidente/Líder. 

Carlos Maia Klayn – Marketing comercial e venda. 

Sergio Ricardo Lopes de Farias – Finanças 

Roberta Mendez Daltro – Controle 

Cláudio Leonardo Hyppólito dos Santos – Produção/operações. 

 

Concorrentes 

 

Além da nossa empresa (CCMRS S.A.), participam da reserva as seguintes empresas 

concorrentes: 

 

MICRONIT 

GREMC DO BRASIL S.A. 

HELP DESK 

GRUPO 5 NITERÓI RJ 

 

Como as empresas concorrentes partiram da mesma estrutura patrimonial e financeira, 

com a mesma capacidade instalada, número de funcionários, entendemos que no início das 

atividades as empresas não apresentaram vantagens ou desvantagens competitivas dignas de 

destaque.  
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O início da nova gestão da CCMRS S.A. 

 

O jogo teve início às 8:00 e foi determinado que o horário de entrega da tomada de decisão de 

janeiro seria às 9:00.  Foi estabelecido que o jogo teria de 6 a 7 períodos de tomada de decisão 

e que cada período duraria aproximadamente 1 hora e que o processamento das decisões seria 

de aproximadamente  8 minutos. Após esse período seriam entregues os resultados e o 

professor faria um breve comentário sobre o período e ajudaria as equipes nas dúvidas e 

compreensão dos resultados. 

Todas as equipes receberam a empresa em igual situação e todos partiram do mesmo ponto. 

  

Janeiro 

 

No mês de janeiro foi estabelecido que os pesos dos objetivos seriam os seguintes: 

Valor de mercado(ações) -  3 

Retorno s/ patrimônio líquido(%) – 3 

Receita de Vendas – 2 

Lucro Total – 2 

 

Após a definição dos pesos dos objetivos qualquer alteração só poderia ocorrer em maio. 

 

No primeiro mês a equipe optou por aumentos não muito expressivos nos preços em relação a 

dezembro para sentir o mercado.   O desktop teve um aumento de 6,67%, o notebook de 

3,58% e a workstation de 2%. 

 

Os preços praticados foram: 

Desktop             1.600,00 

Notebook           2.700,00 

Workstantion     5.100,00 

    

Mantivemos o mesmo número de funcionários e a mesma capacidade instalada. 

A nossa produção foi de: 

420 desktops 

205 notebooks 

  35 workstations  
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Com essas quantidades ultrapassamos 74,5 unidades que a nossa capacidade podia produzir 

optando automaticamente por uma produção intensiva que nos custou 500,00 por unidade 

produzida. 

 

Em propaganda e promoção decidimos investir 60.000,00 em desktop, 80.000,00 em 

notebooks e 5.000,00 em workstantion.  Na pesquisa e desenvolvimento investimos 5.000,00 

em desktop, 10.000,00 em notebook e 10.000,00 em workstantion. 

 

Após o processamento das decisões e o recebimento dos resultados constatamos que as 

vendas não aconteceram com esperávamos em conseqüência dos tímidos investimentos em 

propaganda e promoção e pesquisa e desenvolvimento comparados com a concorrência. 

Nossa receita em janeiro foi praticamente a mesma de dezembro, ou seja, nossa venda não 

teve crescimento.  Nossos custos caíram, mas nossa utilização de produção intensiva 

aumentou e a combinação desses fatores fez com que nosso lucro diminuísse em 28% em 

relação a dezembro. 

 

 

 

Fevereiro 

 

No mês de fevereiro verificamos as estatísticas e fizemos uma reavaliação nos nossos 

investimentos e decidimos aumentar os valores para ficarmos pelo menos entre a média  e a 

máxima dos investimentos em relação à concorrência. 

 

Em propaganda e promoção decidimos investir 85.000,00 em desktop, 110.000,00 em 

notebooks e 60.000,00 em workstantion.  Na pesquisa e desenvolvimento investimos 

20.000,00 em desktop, 40.000,00 em notebook e 25.000,00 em workstation. 

 

Aumentamos os preços e os praticados foram: 

Desktop             1.700,00 

Notebook           3.000,00 

Workstation     5.100,00 

 

Contratamos mais 25 funcionários e mantivemos a mesma capacidade instalada. 
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A nossa produção foi de: 

420 desktop 

220 notebooks 

45 workstation  

 

 

A expectativa foi aumentar as vendas do desktop o que conseguimos, mas perdemos 21 

vendas por falta do produto.  No notebook fizemos um investimento alto em propaganda e 

promoção, mas o baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento fez com que nosso 

produto tivesse pouca atratividade e pouca saída e consequentemente nosso custo de 

estocagem aumentasse em 46%. 

Nossa produção foi aumentada e contratamos mais 25 funcionários para dar conta do trabalho 

e ainda aumentamos a produção intensiva em 124 unidades.  Constatamos que o notebook se 

mostrava um produto de grande atratividade, mas consumia muito da nossa capacidade 

instalada e ainda as vendas não foram boas.  Como conseqüência de todas os acontecimentos 

nosso lucro diminuiu em  49%.  

 

 

 

Março 

 

Após os resultados de fevereiro constatamos que perdemos mercado e na tentativa de 

nos recuperarmos levamos muito tempo para tomar as decisões que achávamos melhor e em 

conseqüência dessa demora nos equivocamos nas quantidades da produção, o que fez com 

que pensássemos que estávamos fora do jogo.  Após analisarmos o que havia acontecido no 

mês anterior em relação aos investimentos decidimos aumentá-los na tentativa de ganhar 

mercado. 

Fomos bastante agressivos nos investimentos, em propaganda e promoção investimos 

120.000,00 em desktop, 150.000,00 em notebooks e 50.000,00 em workstation.  Na pesquisa 

e desenvolvimento investimos 130.000,00 em desktop, 130.000,00 em notebook e 60.000,00 

em workstation.  Como os investimentos aumentaram significativamente, aumentamos 

também os preços na tentativa de elevar nossa receita, mas o aumento do preço fez com que 

perdêssemos os clientes fiéis.  O foco de vendas era o desktop e o notebook que foram 

aumentados em quantidades absurdas, e na expectativa de melhorar o resultado esquecemos 
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que nossa capacidade instalada era insuficiente, então decidimos aumentar de 900 para 960 

máquinas. 

 

Determinamos que nossa  produção seria: 

700 desktop 

500 notebooks 

  70 workstation  

 

Nossa produção ficou incompatível com a nossa estrutura, mas só nos demos conta quando 

nosso tempo terminou e tínhamos que entregar as decisões e não podíamos mais alterar 

nenhum dado. 

Após a entrega das decisões a equipe  ficou chocada, pois nos perguntávamos como tínhamos 

saído tanto da realidade e o que havia acontecido.  Achamos que porque investimos muito as 

vendas seriam tão absurdas quanto a nossa produção.  A nossa reação foi de indignação e 

chegamos a pensar que estávamos fora do jogo. 

 

Quando recebemos o resultado ficamos aliviados, ainda estávamos no jogo, pois o  

Strategy limita as os aumentos fora da realidade fazendo com que os participantes  voltem a 

ter os “pés no chão”. 

 

A nossa produção foi de: 

371 desktop 

265 notebooks 

  37workstations 

 

A partir do mês de março tudo ficou mais difícil, pois não tínhamos mais os resultados e o 

investimento da concorrência, as estatísticas gratuitamente, não sabíamos nada sobre o nosso 

posicionamento no mercado. 

 

As conseqüências das decisões equivocadas foram o aumento expressivo de produção 

intensiva, custo de estocagem, custo de administração e a combinação desses fatores fez com 

que nosso resultado despencasse e tivéssemos prejuízo. 

Apesar do péssimo cenário sabíamos que nos recuperaríamos.  
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Abril 

 

No mês de abril decidimos mudar as estratégias, mantivemos o preço do desktop, pois 

apesar dos problemas em março as vendas foram boas, mas baixamos os preços do notebook e 

da workstation e fizemos um incremento nos investimentos. 

Em propaganda e promoção decidimos investir 110.000,00 em desktop, 100.000,00 em 

notebooks e 50.000,00 em workstation.  Na pesquisa e desenvolvimento investimos 

110.000,00 em desktop, 95.000,00 em notebook e 40.000,00 em workstation. 

 

Os preços e os praticados foram: 

Desktop             2.100,00 

Notebook           3.800,00 

Workstation     5.200,00 

 

A nossa produção foi de: 

450 desktop 

  95 notebooks 

  70workstations  

 

 

Fizemos a DRE por produto e apesar de constatarmos que o notebook oferecia a maior 

margem e estava em crescimento no mês anterior as vendas não foram boas então decidimos 

focar no desktop e torná-lo um produto atrativo,  o que foi confirmado através da boas vendas  

e elevamos também as vendas das workstations.  Verificamos que nossa capacidade instalada 

estava acima do que iríamos produzir, mas essa era um decisão que tínhamos tomado no mês 

de março e que não tínhamos como desfazer e para não ficarmos com mão de obra ociosa 

decidimos demitir 32 funcionários. 

Conseguimos nos recuperar de um prejuízo acumulado de 33.474,46 para um lucro 

acumulado de 137.881,01 o que nos deixou mais animados e com sensação de recuperação. 
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Maio 

 

No mês de maio tivemos a oportunidade de trocar o peso dos objetivos estabelecidos 

em janeiro que ficaram distribuídos da seguinte forma: 

Valor de mercado(ações) -  2 

Retorno s/ patrimônio líquido(%) – 2 

Receita de Vendas – 3 

Lucro Total – 3 

 

Fizemos a DRE dos produtos e decidimos as quantidades a produzir e os valores dos 

investimentos  e em maio decidimos incrementar a pesquisa e desenvolvimento. 

 

Em propaganda e promoção decidimos investir 120.000,00 em desktop, 100.000,00 em 

notebooks e 60.000,00 em workstation.  Na pesquisa e desenvolvimento investimos 

120.000,00 em desktop, 120.000,00 em notebook e 60.000,00 em workstation. 

 

Os preços praticados foram os mesmos de abril 

Desktop             2.100,00 

Notebook           3.800,00 

Workstation     5.200,00 

 

A nossa produção foi de: 

462 desktops 

105 notebooks 

  68 workstations  

 

 

Como aumentamos os investimentos e a produção decidimos contratar mais dois funcionários. 

Em abril estávamos com sobra de caixa então aplicamos R$150.000,00 para termos receita 

financeira para ajudar no aumento do resultado do mês. 

Após dois meses sem informações e estar tomando as decisões às escuras em relação à 

concorrência decidimos comprar a informação do market share do notebook e trocar com  o 

Grupo 5 Niterói os preços praticados no mercado para ajudar na tomada de decisão de junho. 
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Junho 

 

No mês de maio tivemos boas vendas, mas ainda tínhamos uma quantidade grande de 

produtos em estoque, então mudamos a estratégia para tentar reduzir o estoque e 

consequentemente o custo de estocagem.  Aumentamos os investimentos em propaganda e 

promoção e diminuímos o investimento em pesquisa e desenvolvimento apostando no 

histórico de investimento em pesquisa e desenvolvimento,  o que de certa forma manteria  

nosso produto atrativo. 

Em propaganda e promoção decidimos investir 160.000,00 em desktop, 180.000,00 em 

notebooks e 80.000,00 em workstation.  Na pesquisa e desenvolvimento investimos 40.000,00 

em desktop, 60.000,00 em notebook e 20.000,00 em workstation. Essa decisão teve como 

objetivo alavancar as vendas. 

 

 

Nos períodos anteriores tivemos boas vendas em desktop e workstation então decidimos 

manter  o preço desses produtos e  baixar somente o preço do notebook para elevar as vendas. 

Praticamos os seguintes preços. 

 

Desktop             2.100,00 

Notebook           3.700,00 

Workstation     5.200,00 

 

Como nossos estoques estavam altos não podíamos produzir muito para não corrermos o risco 

de encalhe de produto então nossa produção em junho  foi de: 

220 desktops 

160 notebooks 

  60 workstations  

 

Em conseqüência da diminuição da produção tivemos também que reduzir o quadro de 

funcionário para evitarmos custos com mão de obra ociosa. Como tínhamos dinheiro em caixa 

aumentamos nossa aplicação para 200.000,00 ajudando a aumentar nosso resultado. 

E com essas decisões conseguimos aumentar o lucro em relação a maio em 85%. 
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No mês de Janeiro a equipe optou por aumentos de preços não muito expressivos em 

relação a dezembro para sentir a resposta do mercado. Em fevereiro aumentamos os 

investimentos em propaganda e promoção então decidimos aumentar também os preços, pois 

a expectativa no incremento do investimento foi o aumento das vendas. Em março decidimos 

aumentar expressivamente  tanto os investimentos em propaganda e promoção quanto em 

pesquisa e desenvolvimento e a expectativa foi de aumentar a receita elevando os preços dos 

produtos, mas o mercado não reagiu da forma que esperávamos. Perdemos os clientes fies e 

com isso muitas vendas a partir de abril decidimos baixar e manter os preços como estratégia 

para recuperar mercado.         
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LUCRO LÍQUIDO

R$ (100.000,00)

R$ (50.000,00)

R$ -

R$ 50.000,00

R$ 100.000,00

R$ 150.000,00

R$ 200.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

 

 

De Janeiro a Fevereiro o nosso lucro diminuiu, pois a receita de venda não foi a 

esperada. Devido ao baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento, nossos produtos 

apresentaram pouca atratividade e saída, consequentemente aumentando nosso custo de 

estocagem, tivemos também um aumento de produção intensiva e aumento no quadro de 

funcionários. Em março na tentativa de recuperarmos mercado, aumentamos 

significativamente os investimentos em propaganda e promoção e pesquisa e 

desenvolvimento na tentativa de reverter os resultados, mas tomamos decisões equivocadas 

quanto às quantidades produzidas, com isso aumentamos nosso custo de estocagem, pois 

algumas mercadorias não foram vendidas e também tivemos um aumento na produção 

intensiva. Após três meses consecutivos de queda decidimos adotar uma nova estratégia para 

nos recuperamos no mercado.  

A nova estratégia consistia na análise utilizando a DRE por produto, o que nos 

possibilitou perceber onde melhor investir, pois conhecíamos a margem de cada produto e a 

qual deveríamos dar destaque. Decidimos então diminuir o quadro de funcionários para 

reduzir o custo de mão de obra ociosa, pois estávamos com o estoque elevado e 

consequentemente a nossa necessidade de produção foi menor, reduzindo também a produção 

intensiva. Em maio tivemos queda nas vendas e consequentemente aumento no custo de 

estocagem. Em junho mantivemos a mesma receita de venda e o nosso custo aumentou 

praticamente R$ 10.000,00, e também tivemos despesas com mão de obra indireta.      
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De janeiro para fevereiro tivemos queda nas vendas de notebooks, pois pelo baixo 

investimento em pesquisa e desenvolvimento nosso produto ficou menos atrativo que o da 

concorrência. Em março produzimos em grandes quantidades todos os produtos, mas 

aumentamos os preços fazendo com que perdêssemos vendas aumentando assim o estoque. A 

partir de abril diminuímos nossa produção, tendo em vista que os estoques estavam altos. Em 

maio não aumentamos muito a promoção e propaganda fazendo com que as vendas 

principalmente do desktop fosse abaixo das expectativas. Em junho aumentamos a 

propaganda e promoção e mantivemos os preços na tentativa de diminuir o estoque ao 

máximo, mas mantendo a rentabilidade. 
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RECEITA DE VENDAS

R$ -

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

 

 

Ao longo de cada período a receita de vendas subiu como conseqüência dos 

investimentos em propaganda e promoção e pesquisa e desenvolvimento.  Foram feitas as 

DREs por produtos, estratégia usada para recuperar o market share, verificamos que a 

margem de contribuição do Notebook era maior do que as dos outros produtos, mas mesmo 

assim decidimos eleger o desktop como o carro chefe da empresa e o tornamos um produto de 

grande atratividade em relação aos outros.  Produto esse que elevou sustentou nossa receita ao 

longo dos meses. 
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O investimento em propaganda e promoção começou tímido, mas ao longo do período 

foi aumentando e em março deu um salto como estratégia para alavancar as vendas, porém o 

resultado não foi o esperado o que forçou a equipe a recuar nos períodos seguintes. O último 

período foi o de maior investimento como estratégia para a  redução de estoque. 
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
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O investimento inicial foi insignificante comparado ao da concorrência e em fevereiro 

ainda ficamos com o investimento mínimo e como conseqüência nossos produtos tiveram 

pouca atratividade.  Em março decidimos mudar a estratégia em relação à pesquisa e 

desenvolvimento na tentativa de tornar os produtos mais atrativos e com isso alavancar as 

vendas, porém as vendas não foram boas então em abril recuamos e como o resultado foi 

favorável em maio elevamos os investimentos novamente. Em junho reduzimos o 

investimento para diminuir despesas. 
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A Empresa 

 

A empresa CCMRS é uma empresa sólida, saudável e em condições necessárias para 

crescimento.  A empresa se constitui numa instituição com atuação no mercado no ramo de 

informática, sendo atualmente a 4ª maior empresa de fabricação e comercialização de 

desktops, notebooks e workstation. 

Sempre com o intuito de melhoria de nossos processos de trabalho e de 

desenvolvimento de novas tecnologias, temos como meta corporativa a liderança no mercado, 

oferecendo produtos que produzam o máximo de satisfação aos nossos clientes e a fidelização 

à nossa marca. Atuamos com total respeito e comprometimento com o meio-ambiente e com a 

sociedade, fomos a primeira empresa do ramo a ter suas demonstrações financeiras feitas de 

acordo com as regras da contabilidade social. Nossos fornecedores de matérias-primas são 

selecionados entre aqueles que comungam da mesma idéia de preservação ambiental e 

responsabilidade social. 

O foco da CCMRS S.A. é contribuir decisivamente com a qualidade dos produtos e processos 

de seus clientes, oferecendo produtos com excelência. 

 

Plano Estratégico 

 

Missão , Visão e Valores 

 

Visão 

Ser o líder no mercado de tecnologia nacional em oferta de soluções em informática. 

 

Missão  

Estar presente onde houver desenvolvimento e oferecer soluções que satisfaçam plenamente 

as necessidades de serviços e produtos de informática, nas áreas educativa, lazer e trabalho, 

sempre com responsabilidade social e ações visando à preservação do meio-ambiente. 

 

Valores 

Dedicação 

Companheirismo 

Honestidade  

Compromisso  
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As forças de Porter: 

 

 

Empresa: CCMRSA S.A. 

 

Concorrentes: Empresas de tecnologia que fabricam micro-computadores, notebooks e 

Workstations. 

 

Clientes: Pessoas Físicas e Jurídicas em geral. 

 

Fornecedores: Chiplang Taiwan, Tokyo Manufactures, entre outros que nos fornecem os 

materiais necessários à fabricação dos equipamentos. 

 

Novos entrantes:  Microjet S.A. China International S.A., IMB, Microjapan S.A. 

 

Análise das 5 forças: 

 

• Concorrentes: Devido à reserva de mercado, existiam 5 empresas concorrendo pelo 

maior marketshare dos seus produtos.  

A empresa  CCMRS S.A.  se encontrava na quinta posição de mercado e devido a uma      

mudança de estratégia, melhorou  sua posição, alcançou o quarto lugar. 
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• Clientes: Para atrairmos, retermos e fidelizarmos os nossos clientes,  investimos em 

pesquisa e desenvolvimento, buscando sempre inovação tecnológica, além de produtos 

com qualidade. Oferecemos produtos que simplificam a vida dos clientes e ao mesmo 

tempo lhes proporcionam uma ótima relação custo/benefício. 

 

• Fornecedores: A maioria dos fornecedores é de pequeno porte e não diversificada, 

porém são muitos e portanto, não detêm muito poder junto aos fabricantes.  Estudos 

encomendados pelo governo demonstram certa equivalência na estrutura de custo dos 

insumos das empresas da reserva. 

 

 

• Entrantes: Devido à reserva de mercado, ainda não existe a possibilidade da entrada 

de novos concorrentes, pois o governo limita o número aos já existentes. 

 

• Produtos substitutos: A empresa trabalha com menor custo para se defender dos 

produtos substitutos.  A concorrência estrangeira não é um grande problema, pois os 

importados podem ser utilizados como substitutos, mas dentro de certos limites, em 

situação de falta de produtos ou preços muito elevados. 

 

  

 

Análise SWOT 

 

A metodologia SWOT (sigla formada pelas letras iniciais das seguintes palavras: 

Strenghts; Weakenesses; Opportunities; Threats) é certamente uma das mais utilizadas no dia 

a dia das empresas devido à sua facilidade de interpretação. Essa análise é um demonstrativo 

qualitativo dos aspectos positivos e negativos da empresa, considerando sua posição atual no 

mercado, seus produtos e condições de crescimento. 

 

Demonstramos a seguir a análise dos pontos fortes e pontos fracos da CCMRS S/A em 

relação à concorrência e às oportunidades e ameaças do mercado atual: 
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Pontos Fortes Pontos Fracos 

1 – Boa imagem de mercado 1 - Posicionamento de mercado 

2 - Qualidade dos produtos 2 - Utilização da mesma estratégia para os 

três produtos 

3 - Preço competitivo 3 - Perda de faturamento pela 

subestimação das vendas. 

 

4 - Forte investimento em propaganda e 

em pesquisa 

4 - Rotatividade de funcionários 

5 -  Medidas voltadas para a 

sustentabilidade ambiental e com a 

responsabilidade social 

 

  

  

Oportunidades Ameaças 

1 - Novos métodos de distribuição 1 - Reação dos concorrentes 

2 - Mercado em expansão, principalmente 

em relação ao produto notebook 

2 - Extinção da reserva de mercado 

(abertura do mercado aos competidores 
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estrangeiros). 

 

3 - Extinção da reserva do mercado 

(liberdade de preço) 

 

3 - Modernização da concorrência 

4 - Fidelização dos clientes à marca 4 - Mercado mais competitivo 

5 - Parceria com outras empresas para 

redução de custos 

5 - Aceitação dos produtos 

 

 

 

 

 

 

 

Potencialização Swot – análise cruzada: 

 

 

Alavancagem (Forças e Oportunidades): 

 

A otimização dos custos de produção como conseqüência da parceria com outras empresas. 

Expandir a marca dos produtos da CCMRS S.A. e captar novos parceiros. 

 

Vulnerabilidades (Forças e Ameaças): 

Desenvolver produtos com alta qualidade. 

 

Limitações (Oportunidades e Fraquezas): 

Aumentar pontos de distribuição 

 

Problemas(Fraquezas e ameaças) 

Investir em desenvolvimento e pesquisa 
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O Mercado 

 

O segmento de mercado em que atuamos encontra-se em condições altamente 

favoráveis e atrativas, tendo em vista a significativa segurança proporcionada pela reserva de 

mercado estabelecida pela legislação vigente. Nossos produtos encontram uma proteção 

contra a concorrência estrangeira, na medida em que a reserva de mercado impõe pesadas 

restrições à importação de produtos concorrentes.  Além dessa proteção da concorrência 

estrangeira, a reserva de mercado atualmente não possibilita a entrada no mercado de novos 

concorrentes nacionais, limitando o número de empresas às já autorizadas. 

Temos no mercado de computadores pessoais as características de um mercado 

”oligopolizado, diferenciado e concentrado”, onde fatores como: barreiras à entrada e 

economias de escala inibem a participação de novos concorrentes neste mercado.  

A diferenciação de produtos, canais de distribuição, preços, necessidades de capital, 

lucratividade, tipologia do mercado, propaganda, marketing, pesquisa e desenvolvimento, 

possuem características que se associam diretamente na composição deste mercado.  

 

As empresas no mercado de computadores apostam no uso da tecnologia como forma 

de enfrentar: concorrência, pressão sobre custos, alto nível de exigência dos clientes, preço e 

um ciclo de vida dos produtos cada vez menor. 

 

Plano RH 

 

A equipe 

 

Valorizar o potencial humano e criar um ambiente organizacional favorável à 

motivação das pessoas são os principais compromissos da empresa CCMRS S.A com seus 

colaboradores.  Por isso , a consolidação da política de Recursos humanos será um dos seus 

principais investimentos.   A principal meta é criar um clima de valorização e para isso serão 

desenvolvidas ações como programas de reconhecimento, para distinguir as conquista 

alcançadas pelos colaboradores. Esses programas terão impacto direto na motivação e, 

consequentemente, na produtividade e nos resultados da empresa.  

Com o objetivo de suprir a cadeia sucessória de posições-chave na empresa e tornar a 

empresa uma referência na inserção de jovens no mercado de trabalho será criado o Programa 

Jovens Talentos.  A diretoria fecha o período com um plano de ação focado na gestão das 
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pessoas e com o desafio de formar equipes de alta performance. A CCMRS S.A. trabalha para 

formar equipes de alto desempenho para superar os limites e surpreender os clientes através 

dos produtos 

 

Estrutura Hierárquica: 

 

Plano de Marketing e Comercial: 

1) Estratégia comercial: 

a) um investimento maior em Propaganda e Promoção. 

b) aumento em desenvolvimento e pesquisa para os notebooks, compensando com 

uma diminuição para o desktop.  

c) aumento da produção dos notebooks e diminuição da produção dos desktops, 

d) aumento da produção de unidades dos notebooks 

e) Os preços de venda do desktop e do notebook deverão ter um desconto promocional 

no mês de outubro. Mas para as vendas de natal, o preço de venda do notebook terá um 

aumento de 25% e os do desktop e workstation sofrerão um aumento de 20%.  

 

 

Presidente 
Líder 

(Mônica 
Adão) 

Marketing Comercial e 
Vendas 

(Carlos Maia) 

Finanças 
(Sergio Ricardo) 

Controler 
(Roberta Mendez) 

Produção e Operações 
(Cláudio Leonardo) 
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 Investimento em pesquisa 

 

Seguindo nossa meta de liderança em tecnologia, investimos em pesquisa visando o 

desenvolvimento em tecnologia, de modo a aprimorar a qualidade de nossos produtos.  Dessa 

forma, com foco no futuro, as estratégias traçadas visam dar destaque a  nossa marca no 

mercado. Por esta razão, o lucro apresentado, apesar de expressivo, não foi o maior entre as 

empresas concorrentes. No entanto, em médio prazo, a política de investimentos em 

tecnologia resultará numa conquista de maior parcela de mercado, aumentando o volume de 

vendas e o resultado nos próximos períodos.  A análise da atualidade mostra que para 

conquistar clientes e manter a fidelidade a organização precisa incorporar tecnologia útil ao 

que faz e acompanhando continuamente o avanço tecnológico. A CCMRS, investe em 

tecnologia útil desenvolvendo novos conhecimentos, equipamentos, materiais e sistemas de 

que a organização precisa para realizar seus propósitos e se manter  competitiva.  

 

Política de Vendas 

 

Devido a um rigoroso sistema de controle sobre as vendas a prazo, implicando num 

criterioso exame de crédito, o índice de inadimplência se tornou inexpressivo. Desta forma, 

além de garantir uma maior segurança na análise do faturamento e lucro da empresa, 

expressos demonstrativos contábeis, a implantação desse controle proporcionou a quase 

inexistência de despesas com cobrança 

                                                                                                                                                                                      

Plano de Operações: 

O período está sendo de superação.  Os resultados do período, em razão da estratégia 

empresarial traçada, apontam para uma evolução crescente e consistente.  Para garantir 

suporte necessário ao crescimento conquistado, a empresa investe constantemente no 

aprimoramento dos processo internos e de gestão, assim como no desenvolvimento de novas 

ferramentas, possibilitando estabelecer bases sólidas para o crescimento nos próximos anos.   

Foi constatado  um crescimento na demanda e a CCMRS S.A acordou em reuniões com suas 

áreas a necessidade de ampliação da capacidade instalada de 900 para 960  onde a empresa 

adquiriu novos maquinários e contratou mais funcionários para suprir essa demanda.  Essa 
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grande expectativa esta baseada na consolidação da área comercial  que prevê um crescimento 

de 25% em dezembro devido ao natal. 

 

Plano Financeiro 

 

 Encerramos o exercício com disponibilidade de R$ 511.756,19, apresentando boa 

liquidez. A liquidez de nossa empresa demonstra a capacidade de honrar os compromissos 

assumidos. 

A empresa possui uma aplicação financeira de R$ 200.000,00  cujo rendimento médio de 3% 

ao mês rende uma receita financeira de R$ 6.000,00.  

 Nossos prazos de recebimento e pagamento apresentaram-se sempre favoráveis, 

fazendo com que o prazo médio de pagamento fosse sempre maior que o prazo médio de 

recebimentos, razão de um exaustivo controle e acompanhamento dos fluxos de caixa.  

Essa situação financeira favorável e equilibrada nos permite a obtenção de financiamentos de 

longo prazo, em caso de imobilizações, visando o aumento da produção.   

 

 

Responsabilidade Social 

 

A empresa tem papel fundamental no desenvolvimento do país.  A mobilização das 

organizações em torno do conceito de Responsabilidade Social demonstra que o tema vem 

sendo inserido como um diferencial de mercado.  Conscientes da importância do tema, as 

ações sociais sempre estão presentes na trajetória da CCMRS.  A empresa tem o programa de 

Coleta seletiva e o principal objetivo desse programa é estimular os colaboradores a 

reduzirem a quantidade de papel usada tanto na empresa quanto em casa, a empresa já 

arrecadou mais de 1 tonelada de resíduos que são doados a ONGs.  A empresa também se 

destaca na participação de projetos comunitários e sociais.  Os colaboradores são estimulados 

a participar de campanhas com doação de alimentos, agasalhos e livros. 

 

Análise de Cenários 

 

Devido à segurança proporcionada pela Reserva de Mercado que não permite a 

entrada de produtos estrangeiros bem como limita o número de empresas concorrentes ao já 
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existente, as empresas praticamente se acomodaram. Não foram realizados investimentos 

significativos em pesquisa e desenvolvimento que melhorassem a tecnologia existente e 

trouxesse uma diferenciação para os produtos ofertados. 

Desta forma, com o objetivo de melhorar a tecnologia existente, trazendo ao mercado 

produtos mais modernos e de melhor performance, investimos em pesquisas, cujos frutos 

serão colhidos em médio prazo. 

Acreditamos que a abertura do mercado à concorrência estrangeira será inevitável, razão pela 

qual nos antecipamos em medidas de melhoria de nossos produtos e no fortalecimento da 

marca. Capitalizamos a empresa, dotando-a de maior e melhor estrutura operacional. 

A crise imobiliária americana começa a causar efeitos na Europa. Já está havendo uma 

menor oferta de crédito por parte dos bancos brasileiros e um aumento da taxa de juros; o 

dólar já ultrapassou a casa dos dois reais, o que ocasionará um aumento nos custos de 

importação, notadamente de matéria-prima. 

   

 

 

Projeções e Cenários 

A CCMRS, baseando-se nos dados do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) faz uma reavaliação para os próximos seis meses, dando destaque para os 

notebooks. Segundo o IPEA, mesmo que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo) encerre 2008 com alta de 4%, ante a projeção de 3,4% realizada em junho, para o 

próximo ano, a expectativa  é que a inflação chegue a 4,3%. O próprio instituto avalia que o 

aquecimento da economia nacional deva se prolongar pelos próximos doze meses. 

Com base nesses dados, a CCMRS deve ter uma alta nas vendas de seus produtos, e as 

vendas dos notebooks, acompanhando uma tendência mundial, devem subir. 

Os notebooks evoluíram a ponto de mesmo com tamanho reduzido, apresentarem uma 

performance e conforto ao usar próximos dos micros de mesa. Mundialmente, a diferença de 

preço vem caindo. Esta evolução vem permitindo que muita gente passe a usar notebooks ao 

invés de desktops. Mas, apesar de tudo ainda existem algumas diferenças entre os 
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componentes usados em notebooks e os usados em micros de mesa. Somente para citar 

algumas:  

a) Enquanto num micro de mesa o principal requisito para um processador fazer 

sucesso é um bom desempenho, num notebook a principal preocupação é o baixo consumo 

elétrico. 

            b) Desde os primeiros notebooks, são usados monitores de cristal líquido, que além de 

mais finos e leves, consomem muito menos eletricidade. Em geral os notebooks trazem uma 

saída VGA, que permite acoplar um monitor externo, recurso muito usado por quem faz 

apresentações. 

            c) A autonomia das baterias é um dado fundamental em qualquer notebook. Alguns 

modelos tem autonomia de apenas 2 horas, enquanto alguns poucos chegam a 8 horas. Em 

alguns modelos é possível substituir o CD-ROM ou drive de disquetes por uma bateria extra. 

              d) Como deve ser preparado para ser usado em trânsito, muitos componentes do 

notebook recebem proteção extra contra vibrações e choques, como os HDs. é por isso que 

um notebook pode ser usado em um carro por exemplo sem apresentar danos no HD. 

 

 

Conclusão 

 

A empresa CCMRS, após o desempenho no primeiro semestre de 2008, formou em 

seu planejamento estratégico, ajustes para os seis meses seguintes.  Apesar do valor de suas 

ações no mercado terem se mantido em alta, ainda no bojo do aquecimento da economia 

global em 2007, a atual crise econômica requer cuidados. 

A avaliação final da CCMRS, é que mesmo com a desaquecimento do mercado, a 

economia real seguirá com um crescimento satisfatório para o ramo de informática, quer 

poderá se beneficiar da queda de algumas commodities. Como isso se manterá a política de 

pesquisa e desenvolvimento e de promoção e propaganda. Com isso visaremos ter preços 

mais competitivos e produtos contendo tecnologia de ponta para nossos consumidores. 

Na ceara econômico-financeira, porém a cautela será reforçada. A CCMRS adotará 

uma política de análise para compra de papeis a preços módicos visando retorno em médio 

prazo e aplicações em renda fixa. A fim de preservar o valor das ações no mercado, a empresa 
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fará uma bonificação para seus acionistas além de uma recompra de suas ações, afim de não 

ter saída de caixa e visar uma subida de suas ações no mercado futuro. 

Como a CCMRS S/A aposta no crescimento constante da economia real aliado a 

tendência de aumento do consumo de produtos de informática. Fatores que justificam para 

nossos acionistas o incremento na pesquisa e propaganda para 2009.  
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BALANÇO PATRIMONIAL    

    

    

ATIVO 2007 jun/08 dez/08 
    

Caixa 213.653,50 311.756,19 416.002,19 

Aplicações Financeiras 500.000,00 200.000,00 150.000,00 

    

    

Estoques    

Desktops 70.150,00 27.600,00 17.250,00 

Notebooks 13.600,00 86.700,00 8.500,00 

Workstations 6.200,00 102.300,00 31.000,00 

Imobilizado 4.500.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 

    

Total 5.303.603,50 5.528.356,19 5.622.752,19 
    

Conta Imobilizado:    

Fábrica Inicial  4.500.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 

(-) Depreciação (36.000,00) (38.400,00) (40.000,00) 

(+) Reinvestimento 36.000,00 38.400,00 40.000,00 

Fabrica Atual 4.500.000,00 4.800.000,00 5.000.000,00 
    
Passivo 2007 jun/08 dez/08 
    

Empréstimos 0,00 0,00 0,00 

Crédito Rotativo 0,00 0,00 0,00 

    

    

Patrimônio Líquido    

Capital 5.000.000,00 5.303.603,50 5.303.603,50 

Lucro ou Prej. Acumulado 303.603,50 224.752,69 319.148,69 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO   

    

Receita de Venda 1.370.400,00 1.638.700,00 2.800.400,00 
Custo de Prod. Vendidos (935.100,00) (859.400,00) (1.207.800,00) 

    

Lucro Bruto 435.300,00 779.300,00 1.592.600,00 
    

Promoção (170.000,00) (420.000,00) (440.000,00) 

Pesquisa e desenvolvimento (10.000,00) (120.000,00) (200.000,00) 

Custo de administração (45.500,00) (54.400,00) (84.420,00) 

Despesas adicionais 0,00 0,00 (30.000,00) 

Mão de obra indireta 0,00 (21.360,00) (28.000,00) 

Custo com hora extra (1.500,00) 0,00  

Produção intensiva (26.500,00) 0,00 (35.600,00) 

Custo de estocagem (14.200,00) (21.600,00) (6.000,00) 

Depreciação (36.000,00) (38.400,00) (40.000,00) 

Informações e Pesquisas 0,00 0,00 0,00 

Benefícios aos Trabalhadores 0,00 0,00 0,00 

 (303.700,00) (675.760,00) (864.020,00) 

    

Lucro operacional 131.600,00 103.540,00 728.580,00 
    

Receita financeira 15.000,00 6.000,00 4.500,00 

Despesa financeira    

    

Lucro antes do imposto 146.600,00 109.540,00 733.080,00 
    

Imposto de Renda (43.980,00) (32.862,00) (219.924,00) 

    

Lucro líquido do Exercício 102.620,00 76.678,00 513.156,00 
    

Conta Lucros/Prejuízos Acumulados 700.983,50 163.841,47 224.752,69 

Lucro Líquido do exercício 102.620,00 76.678,00 513.156,00 

Participação nos Lucros: 0 (766,78) (18.760,00) 

Dividendos Distribuídos (500.000,00) (15.000,00) (400.000,00) 

Resultado Acumulado Atual 303.603,50 224.752,69 319.148,69 
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CONTA CAIXA  

  

Saldo Inicial 311.756,19 

Devolução de Aplicação  200.000,00 

Novo Saldo 511.756,19 

  

  

Total de entradas 2.774.704,00 

  

Receita de Vendas 2.770.204,00 

Receita financeira 4.500,00 

  

Total de saídas 2.720.458,00 

  

Custo de produtos produzidos 1.214.164,00 

Promoção 440.000,00 

Pesquisa de desenvolvimento 200.000,00 

Custo de administração 84.420,00 

Despesas adicionais 30.000,00 

Reinvestimento em máquinas 40.000,00 

Produção intensiva 35.600,00 

Custo de estocagem 6.000,00 

Imposto de Renda 251.514,00 

Participação nos lucros 18.760,00 

Distribuição de dividendos 400.000,00 

  

  

Saldo final 566.002,19 

  

Aplicação 150.000,00 

  

Saldo final  416.002,19 
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