UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

ALISSON OLM DE FRANCISCO

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA
UMA MICRO EMPRESA DE PRODUTOS PERSONALIZADOS

Lages
2018

ALISSON OLM DE FRANCISCO

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE UM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA
UMA MICRO EMPRESA DE PRODUTOS PERSONALIZADOS

Relatório de estágio submetido à Universidade do
Planalto Catarinense como parte dos requisitos para
obtenção do título de Bacharel em Engenharia de
Produção.

Orientador: Prof. José Adelir Wolf

Lages
2018
i

ALISSON OLM DE FRANCISCO

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Este Relatório de Estágio foi julgado adequado para obtenção dos créditos da Disciplina de
Estágio Supervisionado do 10º semestre, área de concentração de Engenharia de Produção e
aprovada em sua forma final pela coordenação do Curso de Engenharia de Produção da
Universidade do Planalto Catarinense como parte do título de Bacharel em Engenharia de
Produção.

_________________________________________
Prof. José Adelir Wolf
Orientador Pedagógico

_________________________________________
Prof. Carlos Eduardo de Liz
Professor da Disciplina de Estágio Supervisionado

LAGES, 07 Novembro de 2018.
ii

Dedico este trabalho a minha família e a
minha esposa Sabrina, por doarem seu tempo e
estarem ao meu lado.
iii

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus em primeiro lugar por ter colocado a oportunidade de enfrentar mais
este desafio, agradeço aos Mestres que estiveram ao meu lado durante toda esta caminhada,
acreditaram e apostaram em minhas atividades.
Agradeço aos funcionários da Instituição Uniplac por fazer meu dia a dia mais asseado,
mais organizado e mais harmonioso, prestando serviços desde a limpeza das salas até as
avaliações da instituição como um todo.
Agradeço ao DCE Uniplac, por ter feito parte desta importante instituição da nossa
universidade, representando os acadêmicos de nossa instituição, também não poderia deixar de
agradecer todos meus colegas de classe e curso, que representei por mais de quatro semestres
sendo o presidente do Centro Acadêmico, realizando diversas atividades para que nosso curso.
Agradeço as empresas que prestei serviços durante todo meu tempo de estudo, GTS do
Brasil, Minusa e BrasilRisk, pois além de compartilhar o conhecimento, conheci muitas
pessoas, fiz muitas amizades e tive um crescimento pessoal em cada empresa que passei.
Agradeço a direção da empresa Susi Papel & Cor que participaram deste trabalho,
repassando as informações e compartilhando seu conhecimento e tempo.

iv

“O único lugar onde o sucesso vem antes
do trabalho é no dicionário”.
(Desconhecido)
v

RESUMO

Este projeto de estágio analisou o planejamento estratégico de uma empresa de pequeno
porte. O estudo foi realizado em uma empresa de produtos personalizados na cidade de Correia
Pinto, Santa Catarina. O trabalho segue a análise dos dados coletados em um checklist dos itens,
onde pode-se avaliar os itens de atividades que a empresa já realizava, e também ações que a
empresa não realizava. Os itens avaliados foram analisados com auxílio de uma planilha
eletrônica. Observou-se que a empresa pesquisada precisa se adequar em vários aspectos
relacionados organização e produção dos seus produtos, principalmente o tempo de produção e
prazo de entrega. A partir desse estudo foi aplicado um Plano de Ação para a adequação desses
pilares para a melhora significativa da empresa e posteriormente a maior satisfação do seu
cliente.

Palavras-Chave: Produção; Organização; CheckList; Plano de Ação.
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ABSTRACT

This internship project analyzed the strategic planning of a small business. The study
was conducted in a company of customized products in the city of Correia Pinto, Santa Catarina.
The work follows the analysis of the data collected in a checklist of the items, where one can
evaluate the items of activities that the company already carried out, as well as actions that the
company did not perform. It was observed that the company researched needs to adapt in several
aspects related to the organization and production of its products, mainly the production time
and delivery period. Based on this study, a Plan of Action was applied for the adequacy of these
pillars for the significant improvement of the company and afterwards the greater satisfaction
of its client.

Keywords: Production; Organization; Check list; Action plan.
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1 INTRODUÇÃO
Este trabalho consiste na apresentação e descrição de pesquisa desenvolvido para o
trabalho de estágio curricular obrigatório do curso de graduação em Engenharia de Produção,
na área de Planejamento Estratégico.
Identificou-se a necessidade de melhorar alguns itens que ainda não estão conformes, o
objetivo desse estudo, para que possamos melhorar a produtividade aliando a uma nova ação
de marketing e também o estudo de quais são os pontos críticos da empresa. Sendo assim será
necessário a elaboração de um Plano de Ação onde será sugerido à empresa os passos para a
adequação de cada item.
O projeto do estágio será um Plano de Ação com base nos itens avaliado através de um
checklist, onde será identificado os itens que possam ser melhorados, o objeto desse estudo,
situado na cidade de Correia Pinto – Santa Catarina, focando nos itens que não estão conformes.
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA OU OPORTUNIDADE
2.1 HISTÓRICO DA EMPRESA
Desde de 1990, a proprietária já fazia alguns trabalhos em pintura para escolas e
particulares, incluindo alguns painéis de aniversario, com o passar dos anos os pedidos foram
aumentando e a mesma decidiu que trabalhar neste ramo seria um bom negócio.
A história da SS festas, iniciou em 2004 quando a proprietária, formada em Pedagogia,
resolveu criar uma empresa de decoração de festas infantis, como a mesma achou que não daria
conta dos pedidos sozinha, convidou uma sócia para fazer parte desta empresa. Iniciando apenas
com um personagem.
Todos os itens da decoração eram confeccionados pelas proprietárias, o crescimento da
empresa ocorreu gradativamente, conforme os temas (personagens) eram solicitados pelos
clientes. Assim sendo sempre trabalhando com lucratividade.
Em cinco anos a empresa já estava adequada para oferecer vários temas de festas
infantis, com cerca de trinta temas diferentes. Com isso a empresa inicia também a oferta de
decorações para outros eventos como; Festas de 15 anos, confraternizações de empresa e
formaturas.
Foram quase 12 anos de trabalho intenso e sempre buscando mais qualidade e inovação
para seus clientes, nesse período a empresaria decidiu desfazer a sociedade para iniciar um novo
ciclo.
Em 2015 buscando novos desafios, continuando no mesmo seguimento e atendendo aos
mesmos clientes começa um novo projeto, papelaria personalizada Susi Papel & Cor. Pensando
sempre no crescimento da empresa e satisfação dos seus clientes continua em parceria com a
SSFestas.
Hoje a empresa faz a toda linha de personalização de eventos, desde o convite até
lembrancinhas, um leque com mais de vinte itens de personalização, oferecendo aos seus
clientes um produto único, e sempre visando a qualidade de seus produtos.
A empresa já está a quase dois anos no mercado e expandindo seus produtos para todo
o estado.
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3 ELABORAÇÃO DO PROJETO
3.1 TEMA
Proposta de aplicação de planejamento estratégico para uma empresa de produtos
personalizados.
3.2 PROBLEMÁTICA
Como melhorar a produção, vendas e marketing, objeto desse estudo, onde irá ser
identificado os itens que precisam ser adequados?
3.2.1 Dados que dimensionem a problemática
Falta de estrutura, tempo de produção, falta de divulgação das atividades, tabela de
preços e política de controle de estoque.
3.2.2 Limites do projeto
Custo de equipamento para aumento da produção, horário de atendimento e produção.
3.3 JUSTIFICATIVA
A importância desse trabalho está em mostrar que o planejamento estratégico é muito
vantajoso para uma empresa, em geral as vantagens do planejamento superam definitivamente
as desvantagens, pois com essa ferramenta costuma a ter um resultado do uso correto das ações.
Esse trabalho será relevante, pois uma ação bem elaborada de planejamento estratégico
proporciona aos gestores:


Ajuda para que se orientem para o futuro, antecipando aos problemas;



Aumento da confiança na tomada de decisões;



Ênfase nos objetivos organizacionais para que o administrador não esqueça pelo que
sua organização está tentando realizar.

3.3.1 Oportunidade do projeto
O projeto tem como oportunidade organizar a estrutura da empresa, realizando um
planejamento estratégico, dentro das seguintes áreas; produção, vendas e marketing. Mapeando
todos estes pilares e auxiliar a empresa no seu crescimento de mercado.
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3.3.2 Viabilidade do Projeto
De acordo com pesquisas anunciadas, através do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas), mais de 65% de todas as empresas recém-abertas não
conseguem completar cinco anos de existência. Esse elevado índice de fracasso para ser
consequência de um planejamento inadequado, ou ainda, pela falta dele
3.3.3 Importância do projeto
A importância deste trabalho tem como a organização do planejamento da empresa,
mapeando os pontos positivos e negativos, auxiliar no dia a dia e vivenciando esse nicho de
mercado e, ter um crescimento de mercado sem comprometer com o caixa da empresa.
3.4 OBJETIVOS
3.4.1 Objetivo Geral
O objetivo deste trabalho é expandir o conhecimento sobre como fazer um planejamento
adequado com o intuito de mostrar a importância para a manutenção da empresa situado na
cidade de Correia Pinto, Santa Catarina.
3.4.2 Objetivos Específicos


Identificar os métodos e tipos de controles necessários para que a empresa deve adotar;



Identificar as consequências que ocorre quando a empresa não faz o uso de um
planejamento estratégico adequado;



Conscientizar o proprietário da importância de utilizar o planejamento para o sucesso
do seu negócio.

4 METODOLOGIA
A metodologia do trabalho a ser aplicada é utilizar o planejamento estratégico para não
conformes, bem como definir as prioridades.
E para a realização do projeto de Estágio será elaborado um Plano de Ação, onde será
definido como realizar a aplicação de um checklist cada item não conforme.
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4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
O objetivo deste trabalho é a criação de um planejamento estratégico, no qual foi
levantado pontos críticos, e colocado melhorias em diversos seguimentos da empresa.
Após o levantamento das informações, foram criadas planilhas de controle de diversos
pilares, organizado seu controle de estoque e iniciado um trabalho de marketing dentro das
redes sociais, criando um ambiente propicio para o aumento da produção e consequentemente
de vendas.
4.2 POPULAÇÃO ALVO
O antigo negócio da proprietária também era voltado a eventos, como decoração de
festas infantis, o público alvo por partes se manteve, agora com o crescimento do negócio, a
empresa começou a criar outros produtos para diversos clientes, tais como;


Convites para formaturas (escolas, estudantes);



Convites para jantares e reuniões (empresas em geral);



Convites para casamentos;



Criação de artes para diversas finalidades.

Com essa quantidade de área de atuação por muitas vezes deixa a e empresa com uma
demanda muito grande no final do ano, com isso o controle de produção e a organização deve
ser de extrema importância, pois o não comprimento dos pedidos podem acarretar em
reclamações e cancelamento dos pedidos.
4.3 PLANOS DE INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Dentro do planejamento, foi coletado diversas informações, entre eles dentro do
convívio no período de estágio, foi realizado uma coleta de dados, aonde podemos retirar
conclusões e com isso diversas sugestões de melhorias para o dia a dia da empresa.
Os dados colhidos nos mostraram o período de estabilidade da empresa, tempo de
ociosidade e os meses até então de pico na produção. Por ser uma pequena empresa, muitas
vezes a produção e confecção dos produtos são realizadas apenas nos momentos de ociosidade
da proprietária. Com isso muitas vezes a produção fica sobrecarregada.
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Foi sugerido, que durante o horário de operação da empresa, a realização da atividade
de produção seja de pelo menos 05:00 horas por dia. Com isso não teria mais a produção
sobrecarregada, e tendo mais tempo para a confecção de novos projetos.
4.4 PLANO DE ANÁLISE DE DADOS
Os dados que foram analisados foram os de quantidade de produção, itens disponíveis,
tempo de produção, quantidade de material para produção, controle de estoque, controle de
compra e codificação dos itens.

5 DESENVOLVIMENTO
O Estágio é um momento de fundamental importância no meio no processo de formação
profissional, em que o acadêmico tem a oportunidade de aperfeiçoar seus conhecimentos entre
a teoria e a prática. O presente relatório de observação foi realizado em uma pequena empresa,
com um grande potencial de mercado e tem como escopo o objetivo de relatar a organização e
implementar melhorias para o crescimento do faturamento.
Foi analisado a estrutura da empresa, os pontos positivos que já tem na empresa e
propostas de melhorias. Foi analisado também questões como postura, infraestrutura da
empresa, e tudo que envolve o processo de produção, inclusive o comportamento dos
colaboradores.
O trabalho teve como intuito, organizar e planejar melhor o dia a dia da empresa,
algumas ações foram tomadas para o melhor andamento da operação. Criação de tabelas para
controles internos (estoque, orçamento, preço). Catalogação dos produtos prontos, criando
códigos dos produtos.
Todo o controle da empresa, saída e entrada de valores, controle de estoque e matéria
prima, orçamentos de vendas e controle de compras era realizado em um livro ponto, um
caderno de anotações e todas essas anotações, eram feitas sempre manualmente, cada trabalho
realizado era anotado todos os dados.
Além do retrabalho que a empresa tinha de sempre anotar os valores era sempre
realizado manualmente, com isso muitas vezes as anotações se perdiam, com isso os controles
de todas essas informações eram perdidos ou esquecidos.
Esse ponto foi importantíssimo para a realização de uma planilha de controle, aonde
automatizamos todo o controle da empresa em uma planilha de excel. O ganho de todos
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controles foi visto rápido, pois além do controle ser mais correto, todos os dados estavam em
uma tela, sem ter a necessidade de buscar item a item dentro de um caderno de anotação.
Na Figura 1 vemos como era realizado o controle de estoque da empresa, em uma tabela
de folha, confeccionado pela própria proprietária;

Figura 1- Controle de estoque

Fonte: SusiPapel&Cor (2017)
Esse é um exemplo do controle que era realizado na empresa, uma tabela com a
descrição do produto, valor unitario, quantidade de estoque e saidas.
Verificando esse controle simples foi criado uma planilha com o controle geral,
conforme comentado a cima, a baixo temos a capa ou a pagina inicial da planilha, informações
simples e com a criação de hiperlinks aonde com apenas um click o colaborador consegue
acessar as informações necessarias e alimentar as planilhas.
Proposição de planilha eletrônica para substituição de planilhas impressas
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Figura 2- Página inicial

Fonte: O Autor (2018).
Foi verificado que o controle era realizado manualmente, os dados eram coletados após
a contagem do estoque, anotado as saídas (dia-dia), sem um somatório final.

Tabela 1- Controle de estoque

Fonte: O Autor (2018)
Dentro da Tabela 1, além do controle de estoque, é possível alinhar todos os itens, valor
unitário de cada item, além do valor de estoque do item, quantidade mínima ou ponto de pedido
e quantidade total de cada item.
Foi criado também a codificação de cada item, para um melhor controle de estoque,
identificando cada item e possível fazer um controle melhor de estoque, sem contar que com
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esse controle a própria organização, e endereçamento de cada item, sabendo aonde está cada
material que será solicitado.
Foi criado uma planilha de controle de compra, aonde o colaborador alimentará a
planilha com os dados sempre que utilizado, sendo que a planilha que a empresa utilizada
faltava dados importantes para o controle de compra.

Figura 3- Lista de Compras

Fonte: SusiPapel&Cor (2017)
Essa lista de compra que a empresa utilizada, não constava dados como o código do
produto, a data de compra e prazo de entrega, com isso para ter a informação completa, muitas
vezes os colaboradores tinham que ir atrás de outros locais de informação para ter os dados
corretos.
Com mais esse problema exposto pela empresa, foi criado uma planilha com esses
campos, aonde todos os dados acima citados foram criados.
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Tabela 2- Controle de Compras

Fonte: O Autor (2018)
Com a Tabela 2, o controle de compra fica mais fácil de ser realizado, pois toda a
informação necessária para o mesmo fica apenas em uma tela. Com isso o controle de estoque
consegue ser realizado, pois como tem um estoque mínimo, consegue trabalhar com ele dentro
do tempo de chegada do material, sem que a empresa fique sem o material.
5.1 ANÁLISE DE SWOT.
Toda fraqueza pode representar e um sinal de alerta e indicativo para rodar ou planos de
ação de maneira a propiciar uma resposta a essa necessidade.
Ameaça: Em sua maioria as ameaças caracterizam oportunidades e devem ser
trabalhadas de maneira a se explora-la adequadamente e com rapidez, pois sua tratativa e que
determinara o sucesso ou insucesso da “virada de mesa”.
A empresa necessita de plano de ação para minimizar os efeitos das ameaças e propiciar
um adequado tratamento das fraquezas, utilizando das oportunidades e fortalezas para alavancar
um diferencial competitivo.
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Fortalezas

Tabela 3- Análise de SWOT
Fraquezas

Strengths

Weaknesses

- Experiência na área de trabalho

- Falta de capital para investimento

- Grupo de rede social (autoajuda)

- Medo de investimento

-Conhecimento

com

equipamentos

diversos
-Conhecimentos de programas gráficos.
Oportunidades

Ameaças

Opportunities

Threats

- Falta de empresa especializada na região. - A entrada de concorrência de mercado
(novos concorrentes).

Fonte: O autor

6 PROPOSTAS DE MELHORIAS FUTURAS
Verificando a estrutura da empresa, vemos um grande potencial de mercado, mais que
por muitas vezes vemos o medo dos proprietários de investir mais em seu negócio. A
necessidade de melhoria e automatização de alguns processos são viáveis.
A melhora significativa passa pelo investimento, desde novos equipamentos a um
software de controle de gestão. Os custos desses investimentos são de grande, mas são
investimentos de longo prazo.
A sugestão de compra de um software de ERP consegue realizar todo o controle que
antes era realizado em um caderno de anotações e hoje é realizada por uma planilha de excel.
Hoje o custo estimado é de R$ 19,00 a R$ 5.000,00.
A codificação dos produtos pode ser realizada por QR-Cold, aonde ao solicitar no
sistema o código do item ele irá informar aonde esse produto está armazenado. Hoje a aplicação
dessa tecnologia é até gratuita.
A aquisição de máquina de corte automatizada chamada Scancut, ela realiza os cortes
dos papeis impressos manuais, aonde não terá a necessidade de realizar os cortes, com isso se
ganhara tempo de produção.
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Figura 4- Schacut

Fonte: Brother (2018)
A aquisição de uma impressora a laser colorida, com esse equipamento a produção de
impressão será mais rápida, e o consumo de tinta também irá cair, pois com esse equipamento
a impressão será mais rápida.

Figura 5- Impressora a laser

Fonte: Brother (2018)
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a realização deste trabalho fica comprovado a necessidade de adotar um
planejamento estratégico em uma empresa de qualquer porte seja de pequeno, médio ou grande.
Através da utilização de uma metodologia sistêmica que permita aos gestores visualizar metas
e trilhar direções previamente definidas criando um ambiente com maior transparência quanto
aos objetivos.
Fica explicito o quanto é difícil para uma empresa determinar seu planejamento,
baseando apenas na experiência de seus gestores, o planejamento estratégico deve ser
implantado como uma ferramenta que forneça informação para a tomada de decisão e não como
regra geral e imutável.
Sendo a área financeira o coração de qualquer instituição privada, esta parte do
planejamento fica como sugestão para aprofundamento em trabalho.
A empresa teve um ganho significativo com esse projeto, aonde foi realizado a
organização do seu estoque, cadastramento de itens e controle de diversos pilares aonde não se
tinha esse tipo de controle.
Houve colaboração em todos os momentos da organização solicitados no recolhimento
de informações e dados necessários para a realização deste relatório de estágio.
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