
Planejamento 
Estratégico: o mapa 

para o sucesso

Criar, gerir e crescer 
um negócio não é 
nada fácil

Ainda mais no Brasil, 
com toda sua com-
plexidade e burocra-

cia, carga tributária, poucos 
incentivos ao pequeno em-
presário e inúmeros outros 
aspectos conhecidos por 
qualquer um que já tenha se 
aventurado a empreender 
em nosso país. Por isso, não 
é de se espantar que apenas 
40% dos negócios sobrevi-
vam após cinco anos. E olha 
que estamos falando de um 
período pré-pandemia – da-
dos do IBGE de 2017.

Além das dificuldades e 
incertezas, inerentes ao 
cenário no qual a compa-
nhia está inserida, falhas na 
condução dos negócios são, 
obviamente, fatores impor-
tantes para o insucesso de 
muitos deles. Por isso, ter 
um Planejamento Estraté-
gico muito bem desenhado 
é fundamental para mitigar 
grande parte dos erros co-
mumente cometidos.

A boa notícia é que dese-
nhar um Plano Estratégico 
não é tão complexo, como 
se imagina. E, neste artigo, 
alguns detalhes serão evi-
denciados sobre o método 
que tem dado certo. A de-
finição do plano em si não 
requer grandes conheci-
mentos, além daqueles que 
o empreendedor já possui 
(ou deveria possuir). 

É fundamental que o 
dono do negócio preocupe-
se  com sua proposição de 
valor, que está relacionada 
ao propósito da empresa 
e quais resultados espera 
atingir;  com a geração 
de valor, ou seja, com sua 
oferta (o que seu produto 
ou serviço entrega para o 
cliente e que gera valor para 
ele); e “como vencer?”, que 
está relacionado ao “como” 
fazer, ou seja, refere-se à 
estrutura e ao modelo de 
operação necessários para 
gerar o valor esperado. 

No fundo, o planejamen-
to estratégico é tão bom 
quanto sua habilidade de 
fazer algo melhor que sua 
concorrência, e/ou ocupar 
um espaço que sua concor-
rência não ocupará. Para 
isso, desenvolvemos um 
“framework”, conjunto de 
melhores práticas, métodos 
e ferramentas, que o em-
presário pode utilizar para 
construir seu próprio Plano 
Estratégico. 

Nosso “framework” é 
dividido em quatro etapas: 
a primeira delas é a concei-
tuação - momento em que 
se discute e se compreende 
os seguintes aspectos: obje-
tivos do negócio; objetivos 

dos sócios, pois podem 
impactar o curso da com-
panhia; o que a empresa 
é e tem hoje versus o que 
se espera que ela seja ou 
tenha no futuro, além dos 
motivadores estratégicos. 

Depois vem a fundamen-
tação em que se estabelece 
hipóteses e caminhos para 
executar o conceito (defini-
do na etapa anterior), que 
passa por: ter clareza sobre 
as capacidades e competên-
cias que a empresa tem, e 
aquelas que não tem; delimi-
tar as iniciativas associadas 
aos caminhos estratégicos e 
às competências; entender 
e ajustar os modelos de 
Governança e Gestão. 

Em seguida, o planeja-
mento, que é a criação do 
plano de ação, bem como 
estabelecer ferramentas e 
indicadores que permitam 
mensurar e, se necessário, 
calibrar o andamento das 
ações de acordo com o 
ponto de chegada que se 
pretende alcançar. Nesta 
etapa, entra a definição 
de prioridades; definição 
das iniciativas e recursos 
associados a elas; definição 
dos principais KPIs; de-
talhamento do modelo de 
governança. 

E, por fim, o detalhamento, 
que foca no desdobramento 
do plano tático e operacio-
nal. Para cada prioridade, o 
executivo deve estabelecer 
prazos e responsáveis; fazer 
a modelagem financeira que 
comporte a execução das 
iniciativas, de acordo com 
os recursos necessários; 
definir mapa de Indica-
dores, métricas e metas e 
implementar o modelo de 
governança e gestão.        

É óbvio que além do ‘fra-
mework’, outros aspectos 
fazem com que tenhamos 
bastante sucesso na imple-
mentação deste tipo de tra-
balho com nossos clientes: 
o primeiro e, sem dúvida, o 
mais importante é a nossa 
experiência e habitualidade 
em desenvolver projetos 
como este; o segundo é 
que, para cada etapa acima 
descrita, temos um conjun-
to de ferramentas que nos 
auxiliam nas definições e, 
posteriormente, no acom-
panhamento e gestão da 
execução. 

No entanto, de posse do 
‘framework’ compartilhado 
neste texto, é possível cons-
truir seu próprio Planeja-
mento Estratégico e ter ‘um 
mapa’ do seu negócio, no 
qual consta sua posição atu-
al, onde espera-se chegar e 
o caminho a ser percorrido.
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Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2019

Senhores Acionistas.: Em Cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, temos a satisfação de apresentar as Demonstrações Financeiras, referente 
ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2019. Permanecemos outrossim a inteira disposição de V.sas. para quaisquer esclarecimento que 
porventura se façam necessários. São Paulo, 23 de Março de 2020.

Ativo: Ativo Circulante            2019           2018
Caixa e Bancos  467.657,26   791.019,09
Duplicatas a Receber  3.139.901,49   3.323.636,75
Estoques  225.918.575,43   219.609.041,63
Outros Creditos  94.907,15   980.958,65
Despesas Exercícios seguinte     200.877,84       176.876,80
 229.821.919,17   224.881.532,92
Ativo Não Circulante: Imobilizado, Investimento
Bens Móveis, Imóveis e Investimentos  8.524.677,77   8.030.260,49
(-) Depreciação Amortização acumulado    (5.333.647,44)   (5.007.942,31)
 3.191.030,33 3.022.318,18
Realizavel a Longo Prazo
Deposito Judicial/Recursal  1.260.627,58   1.339.580,70
Itangíveis
Marcas Patentes, Direito uso Telefônico  255.507,53   255.507,53
Diferido: Correção monetária diferida IPC/BTNF -  540.578,57
Depreciação Diferida IPC/BTNF -  1.357,35
IPC / BTNF     542.263,92              -
 542.263,92   541.935,92
Total do Ativo  235.071.348,53   230.040.875,25

Passivo: Passivo Circulante            2019            2018
Fornecedores/Financiamentos 14.400.452,74 10.686.853,05
Obrigações sociais Fiscais     791.720,02     771.646,80
 15.192.172,76 11.458.499,85
Passivo Não Circulante
Fornecedores/Financiamentos
  a Longo Prazo
Fornecedores/Financiamentos 226.526.940,04 226.054.752,60
 226.526.940,04 226.054.752,60
Patrimonio Líquido
Capital Social: Capital Subscrito    2.100.000,00    2.100.000,00
 2.100.000,00 2.100.000,00
Lucros ou Prejuízos: Lucro do Exercício 824.612,93 882.190,96
Prejuízo Acumulado    (9.572.377,20)  (10.454.568,16)
 (8.747.764,27) (9.572.377,20)
Total do Passivo 235.071.348,53  230.040.875,25

Notas Explicativas
1) Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela 
Cia para elaboração das demonstrações Financeiras são as seguintes: a)  
Estoques:- são avaliados ao custo médio da aquisição. b)  As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas de acordo com a lei nº 6404/76 e suas 
alterações e legislação em vigor. c) O ativo permanente está registrado ao 
valor do custo e corrigido monetariamente até 1995. As depreciações e 
Amortizações são calculadas pelo método Linear com base na vida útil dos 
bens. São Paulo, 23 de Março de 2020.

Demonstração do Resultado em 31/12/2019

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido em 31/12/2019

1 (+) Receita Operacional Bruta           2019           2018
Vendas de Mercadorias 32.709.221,89 35.068.950,07
2 (-) Deduções de Renda Bruta 8.967.604,14 9.702.144,01
ICMS 5.550.219,59 6.066.215,74
PIS sobre Faturamento 531.991,08 572.046,55
COFINS 2.450.383,32 2.634.881,14
Vendas Canceladas 435.010,15 520.081,32
(-) ICMS sobre Vendas Canceladas - (91.080,74)
3 (=) Receita Operacional Líquida 23.741.617,75 25.366.806,06
4 (-) C. M . V 8.546.947,01 9.892.996,28
5 (=) Resultado Bruto 15.194.670,74 15.473.809,78
6 (-) Despesas Operacionais 14.152.166,90 14.553.885,17
Despesas Comerciais 430.142,68 9.476,51
Despesas com Pessoal 8.850.602,22 9.020.422,91
Despesas Administrativas 3.863.853,64 4.346.253,75
Depreciação e Amortizações 337.020,09 417.386,73
Despesas Financeira 483.436,78 609.185,24
Despesas Tributária 158.511,85 150.327,02
Despesas Indedutíveis 28.599,64 833,01
7 (+) Outras Receitas Operacionais 17.101,99 206.570,43
Outras Receitas 17.101,99 206.570,43
8 (=) Prejuízo/Lucro Antes das
  Provisões IRPJ/CSLL 1.059.605,83 1.126.495,04
9 (-) Provisões do IRPJ e CSLL 234.992,90 244.304,08
10 (=) Lucro do Exercício 824.612,93 882.190,96

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
Exercícios Findos em 31/12/2018 e 31/12/2019

          2018         2019
Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados (10.454.568,16) (9.572.377,20)
Lucro Líquido do Exercício
Lucro do Exercício 882.190,96 824.612,93
Prejuízo Acumulado (9.572.377,20) (8.747.764,27)

Histórico  Capital Social Integralizado  Prejuízo Acumulados Lucros do Exercício         Total
Saldo Inicial  2.100.000,00   (9.572.377,20) -  (7.472.377,20)
Lucro Líquido do Período - - 824.612,93   824.612,93
Saldos Finais  2.100.000,00   (9.572.377,20)  824.612,93   (6.647.764,27)

Reginaldo Chohfi - CPF 032.083.898-68
Diretor Presidente

Márcia Pereira dos Santos
CRC 1SP187961/O-2 TC

Lucio Brazil Real Estate S/A - CNPJ nº 08.529.061/0001-52 - NIRE nº 35300342151
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 18.08.2020

Data, Hora, Local: 18.08.2020, 15hs, na sede social, Rua do Rocio, 350,14º andar, São Paulo/SP. Presença: Tota-
lidade do capital social. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. Delibera-
ções aprovadas: a) As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.2019, publicados 
nos jornais Diário Ofi cial do Estado de São Paulo, e Jornal Empresas & Negócios em 22.07.2020; b) A compensação 
do prejuízo do exercício de 2019, no valor de R$ 5.749.166,97, sendo absorvido o saldo da conta de lucros acumu-
lados até o exercício de 2018, no valor de R$ 73.398,64 na seguinte ordem: b. I.) Reverter R$ 4.000.000,00 antes 
escriturado como Reserva Legal; b.3.) manter o saldo restante em resultados acumulados até 31.12.2019 no valor 
de R$ 1.675.768,33 de prejuízo. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 18.08.2020. Acionistas: Cyrela Brazil 
Realty S.A. Empreendimentos e Participações, Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Celso Antônio Alves - Pro-
curador; Lucio Empreendimentos e Participações Ltda., Wilson Pinto Rodrigues - Administrador. JUCESP nº 
461.467/20-3 em 10.11.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Como a Black Friday e 
as vendas online cami-
nham paralelamente, 

neste ano a data pode gerar 
um impacto super positivo 
para o comércio eletrônico.

Pensando nisso, a Loma-
dee, startup de consultores 
digitais do Movimento Com-
pre&Confie, apresenta dicas 
de como vender mais neste 
período de promoções, que 
promete um retorno finan-
ceiro muito vantajoso para 
quem trabalha com vendas 
online. Com um tempo de 
dedicação ideal, uma es-
tratégia de divulgação bem 
definida e uma boa escolha 
dos produtos, os consultores 
especializados podem fatu-
rar até R$ 10 mil, adquirindo, 
dessa forma, oportunidade 
de renda extra e indepen-
dência financeira.

Confira as recomendações 
para vender melhor no e-
commerce durante a Black 
Friday e ir de acordo com 
as expectativas dos consu-
midores.
 1) Produtos mais ven-

didos - Apesar da 
Black Friday ser abran-
gente e promover pre-
ços baixos para todos 
os tipos de produtos, 
alguns segmentos aca-
bam se destacando e se 
tornam foco dos com-
pradores. No ano pas-
sado, por exemplo, o 
setor de eletrônico foi o 
que mais se evidenciou 
nas vendas, segundo 

Veja os produtos que estão em alta entre os consumidores e 
aposte em uma estratégia de vendas direcionadas para eles.
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Muitas pessoas acompanham “A 
Fazenda”. Assim como na vida real, 
os participantes do programa preci-
sam realizar tarefas cotidianas para 
manter a vida em equilíbrio, com 
atividades determinadas para cada 
peão; o ambiente deve ser cuidado e 
respeitado como a sua própria casa. 
No cotidiano, assim como no jogo, é 
preciso estabelecer regras e organizar 
as melhores alternativas para manter 
os objetivos sempre em primeiro lugar. 
Afinal, todas as ações resultaram no 
prêmio final. 

Por isso, para os consumidores é 
muito importante organizar todas as 
tarefas e colocar em prática hábitos 
que possam trazer para a vida mais 
estabilidade e tranquilidade financeira.  
Pensando nisso, a  Simplic - fintech de 
crédito, listou abaixo algumas lições do 
reality para o cotidiano. 
 1) Organização ajuda na con-

vivência - Em uma casa com 
muitas pessoas convivendo, é 
preciso organizar em conjunto a 
separação de tarefas, dessa for-
ma, todos conseguem colaborar 
para o bom desenvolvimento 
do ambiente. O mesmo deve 
acontecer dentro do ambiente 
de trabalho, cada funcionário 
precisa arcar com as suas tarefas 
dentro do prazo estipulado, para 
que todo ecossistema funcione 

bem. Estipular tarefas e entregas 
ajuda na harmonia e a melhorar 
a convivência.

 2) Economia é fundamental - 
Em todos os pontos da vida é 
preciso pensar na economia, 
seja ela de tempo ou dinheiro. 
Assistindo ao reality é possível 
perceber como os participan-
tes precisam estar atentos aos 
gastos e erros desnecessários, 
afinal, cada erro tem uma con-
sequência como - escassez de 
água, recolhimento das carnes, 
entre outros. Por isso, é preciso 
sempre pensar nas alternativas 
em momentos de dificuldade. 
Na vida, ter uma saúde finan-
ceira organizada e criar planos 
é fundamental para que se 
consiga realizar sonhos.

 3) Equilíbrio e paciência para 
várias etapas da vida - Lidar 
com diferentes pessoas não é fá-
cil, por isso, é preciso sempre en-
tender que para cada ação existe 
uma reação. Na vida financeira 
não é diferente, apesar de muitas 
vezes existir o desejo de ter algo, 
é preciso colocar na balança se 
aquilo é realmente necessário ou 
apenas um gasto supérfluo que 
no final do mês deixará o seu or-
çamento no vermelho. Momentos 
de crise também podem pegar as 

pessoas de surpresa e por isso o 
equilíbrio e conhecimento das 
despesas é fundamental para que 
a pessoa consiga passar por uma 
fase difícil ou inesperada.

 4) Planejamento é necessário 
- Ter um foco é essencial para 
alcançar o objetivo final. Assim 
como no reality, nos negócios e na 
vida pessoal é necessário ter um 
planejamento para ser colocado 
em prática. Mantenha sempre as 
prioridades e busque opções que 
possam agregar habilidades para 
o resultado final. 

 5) Tenha metas e defina sua 
estratégia - No reality é preci-
so ter estratégia de jogo, olhar 
tudo que acontece ao redor para 
conseguir evitar ao máximo uma 
saída do jogo. Dessa forma, use 
como exemplo todos os proble-
mas que você pode evitar para o 
seu negócio, como atrasos, falta 
de pagamento, tudo isso gerará 
uma demanda de gastos maior 
do que o esperado. Aposte em 
estratégias que possam bene-
ficiar sempre o funcionamento 
de todas as atividades - tanto 
para a vida pessoal, quanto para 
a profissional.  

Fonte e outras informações: (www.
simplic.com.br).

Confira cinco dicas de como 
vender mais durante a Black Friday
O distanciamento social e o fechamento das lojas físicas causados pela pandemia, incentivou grande parte 
das pessoas a recorrerem às compras no ambiente digital, fazendo com que o e-commerce registrasse sua 
maior alta nos últimos 20 anos no Brasil

dos clientes - Cada 
consumidor tem suas 
características especí-
ficas, que acabam de-
terminando seu perfil 
durante as compras 
online. Existem clien-
tes que se planejaram 
para comprar na data, 
há os que compram por 
impulso e aqueles que 
são influenciados. É 
importante que o con-
sultor trabalhe suas di-
vulgações permeando 
essas particularidades, 
para gerar melhores 
resultados.

 5) Foco no consumo 
próprio - A maior 
parte dos consumido-
res que realizam suas 
compras na Black Fri-
day, visam o consumo 
próprio, ou seja, farão 
compras para se auto 
presentear. Pensando 
nisso, é interessante 
que os consultores 
estabeleçam estraté-
gias que promovam 
este conceito e que 
enfatizem as vanta-
gens de comprar para 
si mesmo. Vale ainda 
destacar que existe 
também um grupo alto 
de consumidores que 
buscará ofertas na data 
para poder antecipar 
os presentes de Natal.

Fonte e mais informa-
ções: (https://www.lomadee.
com/).

dados da Neotrust/
Compre&Confie. Por 
isso, vale identificar os 
produtos que estão em 
alta entre os consumi-
dores e, assim, apostar 
em uma estratégia de 
vendas direcionadas 
para eles.

 2) Explore ao máximo 
as redes sociais - Di-
versos estudos sobre 
o setor apontam que 
cada vez mais a reco-
mendação de produtos 
por influenciadores é 
fator importante para 
decisão de compra. 
Assim, investir na di-
vulgação em mídias so-
ciais como Facebook, 
Youtube, Whatsapp, 
Tik Tok e Instagram 
pode ser uma estraté-
gia de alavancagem nas 
vendas, uma vez que 

estes canais permitem 
anúncios mais huma-
nizados e que gerem 
maior engajamento 
com os usuários que 
se identificam com o 
afiliado que está pro-
movendo o produto.

 3) Fatores que deter-
minam a compra 
- Além de um preço 
justo, outros aspectos 
interferem no mo-
mento de decisão de 
compra de um con-
sumidor digital. Para 
que ele defina em qual 
loja virtual irá realizar 
seu pedido, condições 
como agilidade na en-
trega, frete gratuito 
e possibilidades de 
parcelamento ideais, 
se tornam essenciais 
na hora da aquisição.

 4) Analisar o perfil 

Lições que podemos assimilar ao acompanhar 
o reality show “A Fazenda”
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