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RESUMO 

 
 

Este trabalho tem o objetivo de contribuir para o melhoramento do desempenho da 
empresa em estudo, buscando aumentar a produtividade, redução dos custos, 
desperdícios e melhora nas vendas. Para isso foi realizado três relatórios: uma 
análise de mercado para verificar quais os fatores que podem contribuir na 
competitividade da empresa, o segundo relatório tratou de um diagnóstico 
empresarial para analisar a estrutura da empresa e por fim a análise financeira 
dentro da gestão empresarial, para verificar os mecanismos de planejamento e 
controle financeiro, bem como apoio à tomada de decisão. Com essas análises, a 
empresa tem a oportunidade de reduzir os custos, diminuir os desperdícios ao longo 
do processo de fabricação, e com isso, evitar sobras e perda de tempo em relação 
ao trabalho, elevando a produtividade dos colaboradores e a confecção do material 
final. Portanto o propósito deste estudo é obter o melhor desempenho da empresa. 
Para isso, será realizada entrevista através de um questionário com o gerente de 
produção da empresa, com fechadas. A entrevista será realizada no local de 
trabalho, conforme a disponibilidade do entrevistado. 
 
Palavras chaves: Produtividade;  Sucesso;  Vendas;  Produção enxuta. 
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ABSTRACT 
 
 

This work has the objective of contributing to the improvement of the company's 
performance in the present study, looking to increase productivity, reduce costs and 
waste, improvement in sales. For this was achieved three reports: a market analysis 
to determine which factors can contribute to the company's competitiveness, the 
second report it was a business diagnostics to analyze the structure of the company 
and finally the financial analysis that can be used in business management, so this 
serves as a mechanism for planning and financial control, as well as support for 
decision-making. With these analyzes, the company has the opportunity to reduce 
costs, minimize waste throughout the manufacturing process, and with this, avoid 
waste and loss of time in relation to the work, raising the productivity of employees 
and the construction of the final material. To do this, it will be interviewed by means 
of a questionnaire with the production manager of the company, with questions open 
or closed. The interview will be conducted at the place of work, according to the 
availability of the interviewee. 
 
 

Key words: Productivity; success; sales; lean production. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na busca pela competitividade, as empresas tendem a adotar novas 

práticas de gestão, que possibilite crescimento no âmbito organizacional e 

manutenção de seus clientes, estratégias como redução de custos, redução de 

desperdícios, melhorar os movimentos dos funcionários, que possam fixar-se no 

mercado. 

Adotar nova gestão é buscar um diferencial dos seus concorrentes. Porém, 

sobreviver em um mercado acirrado não é tarefa fácil, é preciso algo a mais. Nesse 

contexto, a qualidade, redução do desperdício de materiais vem sendo um dos 

pilares essenciais para todo ramo empresarial que busca o sucesso. 

Sabe-se que o setor de Produção é muito importante dentro de uma 

organização, pois através dele a organização poderá cumprir com as promessas que 

fez ao cliente, tratando-se de qualidade, durabilidade e prazo da entrega do produto 

adquirido pelo mesmo. 

Deste modo, para melhorar o desempenho da empresa em estudo em um 

cenário econômico competitivo, é preciso estar preparado para situações adversas. 

Portanto, os processos de compra – comprar matéria prima de qualidade com menor 

preço – e venda – vender um produto final bom – devem ser feitos de forma 

minuciosa e cuidadosa, visando sempre o consumidor.  

A empresa deve estar internamente estruturada e atenta a todas as fases 

de produção e venda. Portanto, a finalidade desse projeto é estudar as 

necessidades da empresa, como a redução de custos e o aumento das vendas, e 

obter seu melhor desempenho.   

Para isso foram realizados três análises: a) a análise de mercado onde foi 

possível verificar o que está acontecendo e poder ter uma visão real sobre a 

situação do mercado em que está atuando para que se possam tomar decisões mais 

acertadas. b) Diagnóstico empresarial, onde foi possível averiguar dentro da 

empresa todas as características: forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. c) A 

análise financeira cuja finalidade de examinar as demonstrações financeiras, da 

empresa, para que se possa identificar possíveis problemas na gestão financeira. 

Deste modo, foi realizado um plano de ação trazendo sugestões de 

melhorias para atingir um resultado almejado por meio de ações a serem 
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implementadas para ajustar determinados problemas encontrados e com isso atingir  

as metas das empresa. 
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2 ANÁLISE DE MERCADO 

 

 

Neste capítulo serão discorridos os dados setoriais em relação ao segmento 

de Mercado, para que a empresa possa ter uma visão mais ampla do seu público 

alvo e suas necessidades, bem como verificar fatores para que venha ajudar na 

competitividade da empresa Cris Bonés. 

 

 

2.1 Apresentação Setorial 

 

A indústria têxtil iniciou através da Revolução Industrial do século XVIII, com 

o intermédio das máquinas e de novas tecnologias na produção, que através  da 

força da mecanização se distribuiu no tripé: Indústria Têxtil. Siderurgia e Mineração 

do carvão. (REZENDE FILHO, 2005). 

Através da mecanização ocorrida pela Revolução Industrial, a indústria têxtil 

veio a possibilitar um crescimento da produção com preços menores, tornando-se 

em uma fabril, começando na Inglaterra vindo a se espalhar pelo mundo. 

(REZENDE FILHO, 2005). 

Segundo Furtado (2007) no Brasil, a indústria têxtil deu início no século XIX, 

através dos imigrantes europeus, com sua mão-de-obra correspondendo pela força 

de trabalho no país.  

A indústria têxtil, com a crise da dívida externa, obtém uma fase de 

exportação em crescimento, contudo, a produção ainda permanecia na região 

sudeste, com grandes indústrias consideradas multinacionais. (LUCKTENBERG, 

2004). 

Shin (2008) enfatiza que o setor têxtil mudou drasticamente nos últimos 

anos, isso se dá pelo melhoramento econômico da China vindo adentrar com 

mercado mundial, sendo um país que está em constante crescimento. Essa 

mudança econômica chinesa acabou por refletir em todo mundo, com seus produtos 

invadindo todo o mercado, e ainda, maior competição da mão-de-obra vindo a 

extinguir empregos em outros países, com a entrada de fábricas multinacionais para 

a China; vindo a ser um mercado consumidor de vários produtos, inclusive os 

têxteis.  
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Medeiros (2010) comenta que vários países como Alemanha Ocidental e 

Japão passaram a investir em uma industrialização mais aperfeiçoada, tendo a 

Coréia do Sul e Índia como um exemplo, se tornando grandes exportadores. 

Com a abertura comercial chinesa, acabou por repercutir no comércio 

mundial do setor têxtil e confecção. “China e Hong Kong se tornam líderes nas 

exportações, enquanto países como Alemanha e Japão perdem seus espaços no 

comércio deste setor.” (MEDEIROS, 2010, p. 41).  

No comércio internacional, conforme relatos de Gorini (2000) o Brasil é 

considerado como um comércio internacional, o Brasil pode ser considerado um país 

“produtor/consumidor”, pois sua produção se designa ao mercado interno, afinal sua 

participação no mercado  mundial não excedeu 1%. 

 

A década de 2000 é marcada pela manutenção das transformações da 
década passada. A mudança estrutural no setor forçou mudanças 
fundamentais no padrão de concorrência mundial no setor, que passou a 
não ser baseado apenas no preço, mas também em qualidade, flexibilidade 
e diferenciação de produtos. (MEDEIROS, 2010, p. 42). 

  

No ano de 2009, a China torna-se grande exportadora do setor têxtil e 

confecção, tendo uma fatia do mercado de exportação em 34%. Nesse período 

surge uma centralização da exportação, tendo países europeus, como Itália e 

Alemanha com uma parcela do mercado de 58%. (MEDEIROS, 2010). 

Costa e Rocha (2009) comentam este estudo do comércio mundial de 

produtos têxteis e confecção, vem a evidenciar uma transformação estrutural da 

competitividade do setor. Afinal, países com mão de obra mais barata tendo como 

exemplo: China, Hong Kong e Índia tornaram-se os maiores produtores de 

confecção.  

Em 2006, o Brasil era considerado o sexto maior produtor mundial de têxteis 

e confecção, no entanto, nesse período esteve na situação 46ª entre os maiores 

países exportadores e 43% entre os importadores. Porém, o setor no país em 

relação a sua produção está em pólos regionais de produção como: São Paulo, Rio 

de Janeiro Santa Catarina; Ceará. (COSTA; ROCHA, 2009). 

Em 2007, o país brasileiro obteve uma elevada expansão, vindo a aumentar 

empregos ocasionados na indústria de transformação brasileira, por outro lado, no 

comércio exterior, não houve aumento tendo um percentual de 0,3% das 

exportações mundiais. (COSTA; ROCHA, 2009). 
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Contudo em 2010,  Lisboa (2013) comenta que o setor têxtil e confecções 

vêm passando por uma recessão devido o aumento dos impostos, logística e 

encargos trabalhistas, sem contar a perca do mercado pelos  produtos importados 

chineses. 

Em 2013 o Brasil perdeu uma fatia do mercado, importando somente um 
terço dos produtos têxteis e tenha um crescimento de 2% ou se considera a 
possibilidade de permanecer estagnado o desempenho do setor têxtil e de 
confecções. O ano passado foi de retração na indústria, queda de 4,6% na 
produção de têxteis e de 10,5% no vestuário. O Brasil é difícil a competição, 
pois a estrutura de custos é muito cara, enquanto os outros países tem uma 
oferta maior que a demanda, empurrando os preços para baixo. Com o 
crescimento cada vez maior da produção chinesa, e dos seus baixos 
salários, é difícil para as indústrias brasileiras sustentar uma competição de 
preços com os chineses. (LISBOA, 2013, p. 12). 

 

O Brasil busca mudar a balança comercial, para que a indústria possa 

sobreviver. Com o ingresso de produtos chineses no mercado, muitas indústrias 

começaram a fechar.  Diante desse cenário Lisboa (2013) traz o seguinte panorama: 

 
A perda de uma parcela do mercado nacional pelo saldo da balança 
comercial no ano de 2012 que foi negativo em U$ 5,32 bilhões, sendo que 
foram exportados U$1,28 bilhão e importados US$ 6,60 bilhões, segundo os 
dados da Texbrasil, programa de internacionalização da indústria de moda 
brasileira. (LISBOA, 2013, p. 13). 

 

Para ABIT (2017) pós dois anos de retrocesso no setor, em 2017, já se pode 

verificar uma pequena elevação, tendo uma alta de 1% na produção de vestuário 

contra queda de 6,7% em 2016.  A probabilidade  de obter um faturamento do setor 

ser de R$ 135 bilhões (US$ 40,2 bilhões), o que representa uma elevação de 4,6% 

em relação a 2016.  

As importações de têxteis e confeccionados tiveram queda de 2,3% 
(totalizando 1,10 milhão de toneladas). O produto importado foi substituído 
pelo mercado doméstico que tem mais dinamismo para atender as 
demandas dos varejistas.  Já as exportações diminuíram 3,7% (199 mil 
toneladas). O déficit na balança comercial foi de US$ 3,2 bilhões, número 
33,3% menor do que o registrado em 2015 (US$ 4,8 bilhões), visto que as 
importações em 2016 tiveram uma redução de 17,4% (1,12 milhão de 
toneladas) e as exportações apresentaram queda de 3,9% (206 mil 
toneladas). (ABIT, 2017, p. 1). 

Diante desses cenários indústrias do setor estão buscando inovar  com a 

matéria prima, e com isso adquirir diferenciação, por meio da capacidade criadora, 

adicionando valor para os produtos, para poderem sobreviver em um mercado já 

conquistado. 
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De acordo com o site Tenotex (2017) o setor de brindes promocionais como 

o boné vem obtendo destaque no segmento de confecção.  Nos últimos anos, o 

boné considerado como acessório, vem ganhando  status de artigo de moda.  

Mesmo sendo promocional em muitas situações, o produto brindes 

promocionais vem obtendo matérias-primas diferenciadas. Em Apucarana a indústri 

de bonés e brindes vem sendo considerado o pólo do setor, existem 

aproximadamente 300 indústrias, que empregam quase 20 mil pessoas direta e 

indiretamente. “Em média, 50 mil peças são produzidas por mês, totalizando 600 mil 

peças/ano”. (TENOTEX, 2017). 

O mercado de brindes promocionais vem aumentando devido a sua 

variedade, pois as empresas utilizam-se dos brindes não somente no final do ano 

como antes, mas estão em toda parte como eventos, aniversários, casamentos entre 

outros.  

Antes o brinde era considerado artesanal, mas com a evolução da 

tecnologia, podem-se fazer vários tipos de brindes de acordo com a ocasião. Ter 

preço acessível e qualidade acaba se tornando muito atrativo. 

 

 

2.2 Mercado Consumidor  

 

Ter o costume de usar brindes como uma maneira de atrair clientes e ainda 

divulgar sua marca, vem acontecendo há muito tempo, e ainda, é um ótimo apoio 

quanto a divulgar o produto/serviço prestado. 

Brinde promocional pode ser considerado como qualquer tipo de objeto que 

contenha a marca do produto ou da empresa, com o objetivo de ocasionar 

fidelização, e ao mesmo tempo, uma maneira de promoção. Tem-se em mente a 

empresa que distribui o brinde fazer com que o cliente final tenha uma lembrança de 

forma positiva e que possa estreitar um relacionamento comercial (SEBRAE, S.D.). 

É preciso gerar uma relação entre o brinde a marca e o mercado. O brinde 

vem a oferecer uma necessidade de utilização para as pessoas, assim sua marca 

permanecerá por um período muito maior nas mãos das pessoas. (MEIRA, 2011). 

Ultimamente estão presentes em todos os momentos. Há vários setores que 

empregam os brindes para divulgar sua marca no cotidiano dos consumidores. 

(TENOTEX, 2017). 
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Com o aumento de empresas na área de serviços, vem evoluindo o 

faturamento de empresas de brindes que vem promovendo inovações ao setor. “A 

tendência desse nicho de fornecimento de produtos, já que é comum mais e mais 

empresas de serviços, a cada dia, ocuparem e oferecerem novidades, onde o brinde 

se torna um agradável lembrete da marca”. (PROMOVA&BRINDES, 2015, p.1). 

 

 

2.3 Mercado Concorrente  

 

Em se tratando de concorrentes, existem grandes dificuldades do mercado 

devido a forte concorrência aos preços reduzidos no momento das vendas, 

sobretudo, aos produtos chineses.  

De acordo com site Meio & Mensagem em 2014 foi divulgado que “4 mil 

empresas, dos produtos comercializados no país (entre 40% e 50%) vêm do 

exterior, sendo que, destes, entre 80 e 85% são originários da china” (SEBRAE, 

2014, p. 1).  

Com a globalização, a finalidade das empresas é enfrentar a concorrência 

investindo em tecnologia e rapidez na entrega dos produtos aos clientes. “A 

concorrência é grande, devido, principalmente, à existência de fornecedores de 

brindes sem o devido registro e sequer empresa constituída (que não pagam 

impostos nem registram funcionários).” (PROMOVA&BRINDES, 2015, p.1). 

Dornelas (2005) comenta que ter conhecimento sobre a concorrência é 

necessário em qualquer ramo que almeja competir e vencer no mercado. O 

desempenho do empreendedor no ramo empresarial precisa saber quem são seus 

competidores colhendo informações e tendo conhecimento de seus pontos fortes e 

fracos, para, poder, empregar estratégias essenciais para conquistar o mercado. 

 

 

2.4 Mercado Fornecedor  

 

Hoje em dia, existe uma grande competição entre fornecedores no setor de 

brindes. 
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Segundo Mota (2010 apud SEBRAE, s.d.) os fabricantes de brindes tem a 

capacidade de faturar, por causa da enormidade realização de promoções, eventos, 

feiras etc. 

Para Dornelas (2005) analisar os fornecedores é importante, pois eles são 

peças essenciais no processo de produção. Seu desempenho acaba influenciando 

nos custos de maneira direta e indireta, e ainda, no período de produção, na 

qualidade do produto. Dessa forma, a seleção de um fornecedor é de muita 

responsabilidade, pois não é somente um fornecedor, é uma opção de um 

companheiro no desempenho da sua empresa.  

 

 

2.5 Análise Estratégica 

 

Em uma empresa de brindes, a chave para manter-se no mercado é estar 

sempre inovando para impressionar seus clientes. 

O empreendedor precisa oferecer um serviço diferenciado, analisar  

precisamente o que o cliente almeja e buscar adaptar-se para atender a demanda. 

Adotar uma equipe de vendas com qualificações é importante nesse momento e 

segmento, pois assim, poderá entender o que o cliente está aguardando em relação 

ao brinde. (SEBRAE, s.d.). 

Segundo Oliveira (1999) atualmente, a estratégias em relação às empresas, 

está relacionada à competição. Sua operacionalização está relacionada na escolha 

de metas para conduzir as ações do posicionamento alcançada no mercado, o 

conjunto dos recursos disponíveis. 

É necessário ultrapassar as expectativas do cliente e apontar a diferença 

que o produto irá produzir na mente e na atitude do consumidor. (SEBRAE, s.d.). 

 

2.5.1 Análise  Swot 

 

De acordo com Kotler (2000) a análise SWOT é uma análise global das 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças no ambiente da empresa podendo 

verificar onde precisam ser modificadas as estratégias para aperfeiçoar os 

processos ou conservar se tiver um resultado positivo. 
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Segundo Ferrel et. al. (2000) a função da análise SWOT é adquirir as 

informações da análise ambiental e dividi-las em questões internos (forças e 

fraquezas) e externos (oportunidades e ameaças). 

 

Quadro 1: Análise Swot da Empresa Cris Bonés Ltda 

 

Forças: 

 Atendimento; 

 Entrega; 

 Qualidade; 

 Ter clientes fidelizados. 
 
 
 

Fraquezas: 

 Falta de mão de obra qualificada; 

 Altos índices de tributos. 
 

Oportunidades: 

 Eventos no país como 
Olimpíadas; 

 Crescimento do índice de 
2016 do brinde. 

 
 

Ameaças: 

 Concorrência desleal não pagam 
impostos; 

 Política do país; 

 Juros abusivos. 
 
 

Fonte: Autor do Trabalho, 2017. 

 

De acordo com a análise swot da empresa verifica-se que: 

Forças: as forças identificadas são o atendimento que a empresa procura 

sempre atender da melhor forma os clientes, resolver o que eles estão precisando, 

dar informações precisas. A entrega por entregar sempre pontualmente suas 

mercadorias, a qualidade todos os produtos da empresa são feitos dentro de um 

rigoroso processo de qualidade, e a última força identificada é ter clientes 

fidelizados, os clientes da empresa dificilmente buscam uma nova empresa, a 

maioria dos clientes são clientes antigos. 

Fraquezas: as fraquezas identificadas são a falta de mão de obra 

qualificada, é muito difícil achar mão de obra qualificada para o padrão de qualidade 

da empresa, e para treinar exige tempo. E os altos índices de tributos que o nosso 

país aplica, e com isso a empresa não consegue concorrer em preço com produtos 

chineses por exemplo. 

Oportunidades: Eventos no país com as olimpíadas pode ser uma 

oportunidade para empresa, onde nas olimpíadas muitas empresas usam o brinde 

promocional para divulgar sua marca. 
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Ameaças: A principal ameaça da empresa é a concorrência desleal, por não 

pagarem encargos, é assim tendo um preço muito menor dos produtos, e assim a 

empresa acaba perdendo diversos pedidos. Outra ameaça e a crise politica no 

nosso país, que ficar um clima de incerteza, e assim as pessoas ficam com medo de 

investir. 

 

2.5.2 Matriz Ansoff  

 

Conhecida como Matriz Produto/Mercado, é um padrão empregado para 

definir oportunidades de ampliação nos negócio. A matriz possui dimensões como: 

produtos e mercados. (FERREL, et al, 2000). 

A Matriz Ansoff oferece as empresas uma maneira para determinar as 

estratégias de produto e mercado. Oferecendo aos gestores a fixação de estratégias 

de desenvolvimento do negócio, através da introdução de novos produtos em 

mercados que já existem ou novos mercados. A aplicação dessa matriz vem a 

direcionar para o crescimento da organização. (KOTLER, 2000). 

Quadro 2: Matriz Ansoff da Empresa Cris Bonés Ltda 

Fonte: Autor do Trabalho, 2017. 

 

Pela Matriz BCG da empresa apresentado no quadro 2, verifica-se que: 

Penetração de mercado: O que a empresa pode fazer em relação a isso é 

melhorar a equipe de vendas com palestras, reuniões, cursos, bonificações. E com 

isso fazer eles oferecerem outros produtos para seus clientes, pois a gama de 

produtos da empresa é muito grande.  E também divulgar mais esses outros 

produtos que a empresa faz.  

Penetração de mercado 

 Tentar fazer os clientes comprar outros 
produtos da empresa. 

 

Desenvolvimento de mercado 

 Exportação, firmar parcerias, 
ações de marketing em 
determinados estados. 

 

Desenvolvimento de produto 

 Buscar por um modelo diferente com 
desing diferenciado, buscar novas 
matérias primas 

Diversificação  

 Boné de griffe e camiseta; 

 Trazer de fora novas 
matérias primas, ou até 
mesmo produzir a matéria 
prima assim diminuindo 
custos. 

 



 24 

Desenvolvimento de mercado: Uma ideia desse tópico é firmas parcerias, 

buscar novos mercados, fazer ações de marketing em determinados estados, e 

buscar a exportação de seus produtos existentes.  

Desenvolvimento de produto: uma idéia desse tópico é criar um modelo 

diferente dos seus produtos, com um design diferenciado.  

Diversificação: é uma forma de a empresa buscar novos produtos e adentrar 

em novos seguimentos. A empresa pensa em começar a produzir outra linha de 

produtos como, exemplo, a fabricação de camiseta, boné e calça de grife, já que a 

empresa possui sua estrutura física já, todos os maquinários modernos para 

produzir, só terá que montar outra linha de produção para esses produtos.  

Outra ideia é a empresa de vez de comprar a matéria prima dos fornecedores 

pesquisar e ver se a há possibilidade produzir as matéria primas dentro da fabrica 

para diminuir custos.   

2.5.3 Matriz BCG 

Para Kotler (2000) matriz BCG foi criada por Boston Consulting Group. Esse 

padrão analisa os produtos e negócios de uma organização, focando no ponto no 

crescimento, verificando, quais produtos vendendo mais e quais estão em baixa. 

Sendo, que estão fundados em duas variáveis estratégicas: Taxa de Crescimento do 

segmento no mercado e Participação relativa de mercado. 

Quadro 3: Matriz BCG da Empresa Cris Bonés Ltda 
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Estrelas Pontos de interrogação 

 Boné linha 
premium 

 
 

 Mochila e bolsa. Sem risco de 
dar errado. Em questionamento, 
mas pode ser muito rentável ser 
bem trabalhado. 

Vacas leiteiras Abacaxi 

 Boné promocional 
 

 Porta CD; 

 Boné com espuma. 
 

 

                                      ALTA                                                        BAIXA 

 
Participação relativa de mercado 
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Pontos de Interrogação: Mochila e bolsa – A mochila e a bolsa, é um 

produto que tem bastante mercado, e pode ser muito rentável para a empresa.  

Estrelas: A estrela da empresa, é o boné de linha premium, como hoje em 

dia o mercado promocional está exigindo uma melhor qualidade, melhores matérias 

primas no seus produtos, a empresa abriu uma linha de boné de linha premium, para 

atender a demanda. E com isso também consegue agregar maior valor em seu 

produto. 

Vaca Leiteira: Há grande venda desse produto na empresa, porém não há 

alto valor sobre a lucratividade, mesmo havendo um giro elevado.  

Abacaxi: Na empresa o porta cd quase não se faz mais, pelo motivo de hoje 

em dia quase ninguém usar mais cd, foi trocado pelo pen drive, já o boné com 

espuma não esta sendo tanto utilizado pelo motivo de ser quente, e assim foi 

trocado por outras matérias primas. 

 

 

2.6 Identificação de Oportunidades   

 

O mercado de brindes vem se tornando muito vasto e diversificado. Essas 

empresas empregam a cada dia mais o brinde nas ações de marketing e o mercado 

das mais variadas tipos de eventos. 

De acordo com o SEBRAE (s.d.) a Associação Nacional dos Fabricantes de 

Produtos Promocionais (APPROM) estima-se que esse mercado vem sendo 

responsável por 150 mil empregos diretos. Dados no ano de 2013 evidenciam que 

60% das empresas vem empregando até 10 funcionários. 

Quanto ao faturamento “ R$ 5,5 bilhões foi a quantia que o setor faturou no 

último ano,  segundo a Associação Brasileira de Brindes  (ABRINDE) espera-se um 

aumento de 10 a 20% em 2014”. (SEBRAE, 2014, p. 1). 

O mercado movimentou em 2014, 41 bilhões de reais segundo a AMPRO 

(Associação de Marketing Promocional), com um aumento de 6% com relação a 

2013 e a previsão para 2015 é que o setor tenha o mesmo índice de crescimento 

(SBT JORNALISMO, 2015, p.1). 

Em 2014 apostou-se no aumento das vendas, sobretudo, quanto a 

realização do Mundial de futebol no Brasil, buscando oferecer produtos  focados na 

Copa. 
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No entanto em 2015, mesmo havendo uma crise na economia do país, as 

empresas de brindes não deixaram de lado a fabricação desses produtos. Em 

reportagem realizada pelo SBT Jornalismo (2015) no mês de agosto do referido ano, 

evidenciou que o setor de brindes vem crescendo e inovando tendo as feiras de 

produtos e serviços promocionais do país. 

Para o Sebrae (2014) as empresas de brindes podem atender a vários 

setores. Esta magnitude de negócios condiciona ao mercado a faculdade de 

percorrer de maneira bem mais agradável por qualquer crise econômica. Este setor 

em 2015 teve um crescimento de 6%, ou seja, mais do que os R$ 41 bilhões 

movimentados em 2014. Dessa forma este setor encontra-se em grandes 

oportunidades de crescimento em um ambiente de crise econômica. 

Mesmo sendo um mercado que tenha uma grande concorrência, ainda há 

espaço para aqueles que queira ser criativos no desenvolvimento de suas peças. No 

mercado de brindes existem oportunidades para empresas de vários perfis. Num 

panorama de falta de recursos financeiros e de concorrência apertada entre as 

empresas pela fidelidade dos seus clientes, um mecanismo de marketing permanece 

sendo o poder de sedução: o brinde. (RESAN, 2013). 

Através da análise de mercado foi possível averiguar que para manter-se 

nesse mercado, é preciso estar constantemente desenvolvendo novos mecanismos, 

idéias, dessa forma, não se pode ficar de braços cruzados, é necessário buscar 

sempre algo mais, buscar um diferencial para a empresa. 
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3 DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 

 

Um diagnóstico empresarial pode cooperar para uma melhor tomada de 

decisão, pois é um mecanismo que oferece um panorama global e dinâmico da 

empresa e demarca um percurso geral no processo de decisão. 

Neste capítulo buscará condicionar o empresário a obtenção de uma 

compreensão mais clara, e objetiva do seu empreendimento, verificar com funciona 

a estrutura da empresa, analisar se os processos produtivos estão em 

conformidades com os propósitos almejados. 

 

3.1 Histórico da Organização 
 

Fundada em meados de 1995, por Cristiane Reis e Tioro, o nome da 

empresa veio através da sócia Cristiane, e assim surgiu a Cris Bonés, a empresa 

com a ideia de ser uma empresa especializada em confecções de brindes 

promocionais de alta de qualidade. Vem desde então, oferecendo seus serviços com 

a constante preocupação em melhor servi-lo.  

Iniciando suas funções em uma pequena sala comercial na Rua Miguel 

Simeão onde apenas era feita as vendas e a expedição dos bonés. Após 3 anos 

Tioro foi substituído por Agnaldo Reis como novo sócio da empresa. 

No ano 2000 com a necessidade de ter uma estrutura própria, a empresa 

evoluiu e mudaram para um barracão no Jardim Paineiras, onde internalizaram os 

processos, como corte, silk, costura e acabamento. Após 5 anos com a fechamento 

de parceria com empresas grandes, foi necessário aumentar ainda mais a estrutura, 

o grupo comprou a 3r brindes de São Paulo, aumentando sua estrutura de 

maquinários, pessoas e assim se mudou-se para o Pq. Ind. Oeste II. 

Nos dias de hoje com sede própria de aproximadamente 1600 metros 

quadrados e representantes em vários estados do Brasil, a empresa está equipada 

com maquinários modernos, contando com profissionais de alto nível, treinados 

dentro de um rigoroso conceito de qualidade e primando sempre pela pontualidade 

na entrega dos serviços. 

Sendo que objetivo maior é levar a marca a caminho do futuro e poder 

contar sempre com a sua indispensável parceria, afinal a sua satisfação é o grande 
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estímulo para o aperfeiçoamento desta empresa, que sempre procura se modernizar 

para acompanhar as tendências da moda e do mercado atual. 

 

3.2 Estrutura Organizacional 

 

Uma organização é compreendida pela literatura como um “[...] processo do 

qual os administradores estabelecem a estrutura das relações de trabalho entre 

funcionários para permitir que eles atinjam os objetivos da organização de forma 

eficiente e eficaz”. Logo, a estrutura organizacional pode ser compreendida como 

um processo que envolve relações subordinadas às quais cada colaborador possui 

papéis específicos. (JONES; GEORGE, 2012, p. 207). 

Organização se baseia na forma que as pessoas se relacionam entre si, com 

vista a uma mesma finalidade, se organizam como um sistema para atingir os 

resultados pretendidos.  

 
Uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por 
finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma organização torna-
se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma 
pessoa. Uma grande empresa ou uma pequena oficina, um laboratório ou o 
corpo de bombeiros, um hospital ou uma escola são  todos os exemplos de 
organizações. (MAXIMIANO, 1992, p. 78). 
 

A organização empresarial é uma entidade social formada pela soma de 

pessoas, máquinas, recursos e outros equipamentos, que trabalham de forma 

coordenada visando um objetivo coletivo, envolvendo divisão de tarefas e divisão de 

responsabilidades, ou seja, umas ficam responsáveis pela a liderança, outras do 

controle dos recursos humanos, financeiros entre outros. 

As estruturas vêm conforme as funções desempenhadas pelos seus 

colaboradores e a hierarquia funcional entre eles. Não há um padrão certo de 

estruturas organizacional, o interesse é que essa estrutura venha funcionar de forma 

eficiente, compreendendo os objetivos e desempenhando a missão da organização, 

conforme esclarece (REZENDE, 2008).  

A estrutura organizacional está relacionada com a formalização das 
responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades 
organizacionais da organização, projetando, ordenando, padronizando e 
coordenando as atividades e os relacionamentos dos seus níveis 
hierárquicos e suas decisões. (REZENDE, 2008, p. 68). 
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A estrutura de uma organização pode ser formal ou informal. Uma 

organização formal segue um regulamento interno, segue as regras. Uma 

organização informal são as coisas que acontecem espontaneamente, resultado da 

evolução da empresa. 

A estrutura organizacional da Empresa Cris Bonés Confecções e Brindes 

Ltda, se trata de um organograma vertical, conta com um diretor e um gerente geral 

que executa a função de executar todas as diretrizes da empresa. 

Figura 1: Organograma da empresa Cris Bonés Ltda 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

3.3 Unidades Organizacionais 

 

A diretoria da empresa Cris Bonés como em todas as empresas pode ser 

considerado como o grande responsável pela empresa, tem-se a incumbência de 

analisar todas as ações do Gerente Geral, mas podendo também analisar os 

departamentos de Gerente de Produção, Gerente Comercial, Gerente Financeiro, 

Gerente de Recursos Humanos.  
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Todas as tomadas de decisões desses setores passam pela análise 

consentida do Diretor para que em seguida as decisões sejam realizadas com 

êxitos.  

O Gerente de Produção tem autonomia de tomar decisões relacionadas à 

produção junto com o planejamento de controle de produção, além disso, tem que 

estar atentos a todos encarregados, cobrando eles, e os encarregados cobrando e 

analisando o desempenho dos colaboradores. 

Nas unidades organizacionais é possível verificar de que forma os setores 

da empresa atuam para poder direcionar as tarefas. 

Diretoria e Gerente Geral: O diretor da empresa é responsável pela tomada 

de decisões e administração da empresa, com a ajuda do gerente geral. 

Setor Comercial e Vendas: O gerente comercial é responsável pelo o 

marketing da empresa, impor metas de vendas, trabalhar com o pós venda, e  

auxiliar os vendedores a atingir as metas. 

Setor Financeiro: É responsável pelas contas a receber, cobrança, 

faturamento, relatórios diários, dar baixa no sistema, preenchimento de cheques, 

relacionamento com o banco, entre outros serviços. 

Setor Recursos Humanos: É responsável pela contratação, demissão de 

pessoas, pela folha de pagamento, conversa com os colaboradores, advertências, 

segurança do trabalho entre outros. 

Compras e almoxarifado: Depois que a ordem de serviço é tirada pelo PCP, 

o setor de compras verifica se tem no estoque, se não tiver, efetua a compra, faz a 

separação, e manda para o corte. 

Recepção: Responsável pelo atendimento de pessoas por telefone, e-mail, 

ou pessoalmente, e também anotar recados. 

Produção: O responsável pela produção da empresa é o Gerente de 

Produção, junto com o PCP, através da venda feita e o pedido tirado, o PCP, tira as 

ordens de serviço para iniciar produção. 

Compras e almoxarifado: Depois que a ordem de serviço é tirada pelo PCP, 

o setor de compras verifica se tem no estoque, se não tiver, efetua a compra, faz a 

separação, e manda para o corte. 
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3.3.1 Descrição do processo produtivo 

 

O processo produtivo da empresa se concentra na fabricação de bonés, 

camisetas e demais artigos do vestuário e se subdivide em 07 processos principais. 

Dependendo da demanda e do produto fabricado, são necessários todos os 

processos.  

São eles: Corte: 

1) Dublagem; (terceirizada); 

2) Costura- Pré-montagem e montagem; 

3) Serigrafia 

4) Bordado 

5) Lavagem (utilização esporádica) 

6) Acabamento 

 

1-Corte: Tirado a ordem de serviço pelo PCP, e o tecido ou malha enviado 

pelo almoxarifado, os tecidos ou malhas são cortados através de mapas impressos 

em plotters (plano de corte) matrizes pré-determinadas de acordo com o produto e 

modelo, e posteriormente são encaminhadas pra o setor de pré-montagem (costura). 

2- Dublagem: Dependendo do tipo de produto a ser fabricado, são 

necessários tecidos mais resistentes. Para que isso seja possível é necessário o 

procedimento de Dublagem de Tecido, o qual, objetiva aumentar a resistência, 

estabilidade e impermeabilidade do tecido de algodão ou sintético e/ou suas 

misturas, colando-se aos tecidos uma entretela ou espuma. Está etapa é realizada 

por empresas terceirizadas. 

3- Costura: Nesse processo são utilizados os tecidos cortados no processo 

anterior, onde são montados de acordo com seu modelo. Neste processo são 

utilizadas máquinas de costura e refilamento de partes componentes dos produtos. 

4- Serigrafia: Definida a arte gráfica em software especifico, o modelo é 

impresso em plástico para a gravação da matriz serigráfica que é realizada com 

emulsão e luz ultravioleta num perfil de madeira e tela em nylon, determinada matriz 

serigráfica. 

Após esse processo, são preparados os produtos e as tintas a serem 

impressas. 
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5- Bordado: Definida a arte gráfica, o modelo é bordado nos tecidos através 

de máquinas automatizadas utilizando-se de EVA1, entretelas e fios. Nesse processo 

são realizados bordados propriamente ditos, através da inserção de linhas e 

entretelas. 

6- Lavagem Industrial: Com o produto previamente montado, estes são 

encaminhados para lavagem industrial em empresas terceirizadas e especializadas, 

voltando posteriormente ao processo de acabamento final e expedição. Este 

processo é terceirizado e eventualmente utilizado. 

7- Acabamento e expedição: Neste processo são realizados acabamentos 

manuais nos artigos produzidos, como retirada de linhas, pequenas aparar de 

tecidos, colocação de botões, inspeção de qualidade. E na sequencia os produtos 

são passados em equipamento a vapor de agua e em seguida embala e assim o 

encaminhamento para a expedição, que despacha os produtos. 

 

3.4 Layout 

 

O layout também é conhecido como arranjo físico, sendo considerado 

importante para a produtividade, visto que, o fluxo de cada processo administrativo. 

Por meio de um layout os gestores administrativos conseguem determinar o fluxo 

dos clientes e de materiais além da prestação de serviço.  

De acordo Oda; Marques (2008, p.86); “O arranjo físico ou layout 

corresponde à disposição dos diversos postos de trabalho nos espaços existentes 

na organização”. Visto que há preocupação dos gestores / administradores em 

adaptar o ambiente com a finalidade de contribuir com a agilidade na produção 

assim como o conforto dos trabalhadores.  

O layout da Empresa Cris Bonés está apresentado no Apêndice C. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 EVA: Borracha Eva é uma mistura de alta tecnologia de Etil, Vinil e Acetato. O Etil Vinil Acetato é 

borracha não-tôxica. Este produto é um composto químico de diversos materiais, tais como: Resinas; 
Agentes de Expansão; Cargas. Ativadores; auxiliares de processo; pigmentos. 
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3.5 Processos Operacionais 

 

O fluxograma é uma ferramenta que mostra de forma gráfica as etapas de 

um processo, desde o seu início até a sua finalização. Existem dois tipos de 

fluxograma sendo fluxograma Vertical e horizontal.  

O fluxograma é uma ferramenta que mostra de forma gráfica as etapas de 

um processo, desde o seu início até a sua finalização. Existem dois tipos de 

fluxograma sendo fluxograma Vertical e horizontal.  

 

3.5.1 Fluxograma vertical 

O fluxograma vertical esta relacionado diretamente com a sequência da 

rotina ou do próprio processo empresarial, sendo fundamental para o planejamento 

de métodos e procedimentos da empresa conforme esclarece Chiavenato (2001, p. 

267): “O fluxograma vertical é utilizado para montar procedimentos ou rotinas, para 

raciocina lizar o trabalho ou ajudar no pessoal”.    

Descrição dos campos do formulário 

 Identificação do formulário. Fluxograma vertical; 

 Símbolos. Nesta área estão os símbolos e descrições daqueles que 

representam as operações do processo em estudo; 

 Totais. O número de vezes em que ocorreu esse símbolo, ou 

operação; 

 Tipo de rotina. A identificação do processo em estudo, inclusive se é 

atual ou proposto; 

 Setor. Identificação da unidade organizacional responsável pelo 

processo, da equipe de analistas e a data de emissão do formulário; 

 Ordem. O número da ordem sequencial em que ocorreram as 

atividades do processo em estudo; 

 Setor (de baixo). Identificação dos setores envolvidos no processo; 

 Descrição dos passos. Descreva de forma direta e assertiva as 

atividades do processo. 

O fluxograma vertical do setor comercial dentro Empresa conforme 

demonstrado na figura 2, começa quando o representante de determinada região vai 

até o cliente, faz uma amostra ou um layout, fecha o pedido, envia esse pedido por 
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e-mail para o setor comercial da fabrica onde vai ser analisado se o cliente e novo 

ou se já compra da empresa, se for um cliente novo e o mesmo quiser pagar a vista 

e solicitado que seja feito o deposito antecipado, se o cliente quiser comprar 

parcelado e feito uma consulta no SERASA para verificar se o nome do mesmo não 

tem nenhuma restrição. 

Em seguida envia um pedido para o planejamento de controle de produção 

com o modelo solicitado para que tire a ordem de serviço para a produção. 

Após a produção concluída o pedido é enviado para o cliente e o setor 

comercial fica responsável por acompanhar o rastreamento da mercadoria e efetuar 

um pós-venda perguntando se a mercadoria chegou de acordo como o desejo do 

cliente. 

Figura 2: Fluxograma vertical da empresa setor comercial/vendas 

 

Os procedimentos realizados no fluxograma vertical almoxarifado e compras, 

conforme demonstrado na figura 3,  estão relacionados diretamente com a matéria 

prima, desde a compra da matéria prima, conferencia dos itens, armazenamento, e 

separar matéria prima para produção. 
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  Fonte: Autor do  ttrabalho2016. 
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Figura 3: Fluxograma vertical da empresa setor almoxarifado/compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O fluxograma vertical do setor da produção da Empresa  conforme 

mencionado na figura 4, começa quando o pedido é vendido e repassado por e-mail 

para o Planejamento de Controle de Produção tirar a ordem de serviço, assim o 

almoxarifado separa a matéria prima necessária para o pedido, e começa todas as 

etapas de produção. 

Depois do produto pronto, ele vai para o setor de acabamento para a 

inspeção de qualidade, sendo qualificado, é mandado para expedição, aguarda a 

emissão da nota fiscal e o pedido é mandado para o cliente. 
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Figura 4: Fluxograma vertical da empresa setor produção 

 

 

O fluxograma do setor administrativo na figura 5 da empresa predomina o 

controle e a operação financeira como pagamentos de funcionários, fornecedores, 

controle de recebimentos, faturamento, cotações de frete. Além disso, também fazer 

projeções de fluxo de caixa, projeções de venda, projeções de produtividade, entre 

outros. 
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Figura 5: Fluxograma vertical da empresa setor administrativo 

 

3.5.2 Fluxograma horizontal 

 

O fluxograma horizontal faz uso dos mesmos símbolos empregados no 

fluxograma vertical além de ser usado com a finalidade de auxiliar nos 

procedimentos de rotina. (CHIAVENATO, 2007).  

Chiavenato (2007) ainda menciona que a diferença entre fluxograma 

horizontal e o fluxograma vertical está relacionado no rumo do movimento da 

sequência, ou seja, é horizontalmente, conservando-se os mesmos símbolos e 

convenções do fluxograma vertical. Em relação ao seu objetivo, o fluxograma 

horizontal está direcionado para verificação das pessoas, focando na rotina, que é 

ressaltado pelo fluxograma vertical. 
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Figura 6: Fluxograma horizontal da empresa Cris Bonés Ltda 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 
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3.6 Observação da Realidade Organizacional  

 

Foram realizadas diversas visitas técnicas com a finalidade de compreender 

como a empresa pesquisada atua no mercado, além de utilizar um gráfico Radar o 

qual permitiu analisar o setor de gestão de pessoas, produção e processos, 

marketing, finanças, estratégias e inovação e responsabilidade ambiental, pois 

segundo Luck (2013) este gráfico permite observar o equilíbrio ou desequilíbrio 

empresarial. 

Os gráficos são considerados como um mecanismo onde pode-se expandir 

a capacidade sobre os dados da empresa. Em se tratando do gráfico Radar tem-se 

como precursor Ornstein (1989), que o expõe como um método padrão de divulgar e 

conferir a atuação das empresas. Por ser um mecanismo de visualizar do 

desempenho para checagem entre circunstâncias diferentes, o Gráfico Radar 

oferece vantagens, quando conferido com outras técnicas parecidas, como a Matriz 

de Ansoff, o Gráfico BCG. 

Gráfico Radar de acordo com Ornstein (1989) é consolidado em um polígono 

onde as diagonais formam coordenadas para que possa anotar os índices de 

balanço, do mercado, entre outras, tidos como essenciais para gerar uma imagem 

do desempenho.  

O gráfico Radar vem a ser uma apresentação das desigualdades entre a 

atuação real e ideal. Tem como utilidade para demarcar o comportamento e 

identificar pontos fortes e fracos. (SITE MANUFACTURING, 2016). 

Quadro 4: Análise Geral da Empresa 

 

 
1ª Avaliação 2ª Avaliação 

  
  

Gestão 94 94 

Inovação 68 68 

Marketing 96 96 

Marketing Digital 71 71 

Meio Ambiente 100 100 

Produção 102 102 

Qualidade 102 102 
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Gráfico 1: Gráfico Radar 
 

 
                                     Fonte: Autor do trabalho, 2016. 

 

 

A análise geral do gráfico radar, vem examinar todos os pontos da empresa, 

como: gestão, inovação, marketing, marketing digital, meio ambiente, produção e 

qualidade. Com isso foi verificado de forma geral os pontos da empresa pesquisada, 

e em qual área  é necessário focar para poder realizar as melhorias necessárias. 
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4 METODOLOGIA 

 

 

4.1  Análise e discussão dos Dados (Prática X Teoria) 

 

Analisando os dados obtidos pode-se verificar que a empresa Cris Bonés 

precisa de melhorias, conforme será discorrido a seguir. 

 

4.1.1 Dimensão 1 – Gestão 

 

Gráfico 2: Gráfico Radar Gestão 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

 Em relação à gestão, a empresa não repassava a todos os colaboradores a 

sua missão de acordo com seu propósito. Desse modo, além daqueles que já 

desenvolvem suas atividades dentro da empresa, ao realizar possíveis contratações 

serão repassado aos contratados a missão da empresa, que busca obter um 

crescimento, sempre focado na sua qualidade. 

O ramo empresarial tornou-se competitivo a cada dia, levando as 

empresas a traçar novas estratégias, novas mecanismos a fim de manter a 

qualidade dos produtos/bens.  

Contudo, de acordo com Chiavenato (2004) os administradores também 

devem estar voltados para o lado humano, ou seja, olhar mais atentamente para 
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seus colaboradores, buscar atender suas necessidades e mantê-los satisfeitos 

dentro do ambiente de trabalho. 

Em relação ao treinamento, os funcionários ainda há a necessidade de 

treinamento aos funcionários, para manterem-se habituados ao processo, afinal 

sempre é bom aprimorar os conhecimentos, a empresa vai buscar treinamentos 

específicos do ramo, para alguns funcionários, que tem potencial de crescimento, no 

entanto ainda falta oportunidade a esses colaboradores querem crescer juntamente 

com a empresa. 

Sobre o treinamento, Marras (2001, p. 145) afirma que “ser um processo de 

assimilação cultural em curto prazo, que objetiva  repassar ou reciclar conhecimento, 

habilidades ou atitudes relacionadas diretamente à execução de tarefas ou à sua 

otimização no trabalho”. 

 

4.1.2 Dimensão 2 – Inovação de produto 

 

Gráfico 3: Gráfico Radar Inovação de Produto 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

A empresa não costuma ir a feiras específicas do ramo, para conhecer 

novas tecnologias, novos métodos de trabalho, entre outros. Mas a partir de 2017, 

vai começar a dar mais atenção para isso, em março de 2017 tem uma viagem 
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marcada para China, para conhecer empresas do mesmo ramo, maquinários novos 

e etc. A empresa está começando a se organizar, para começo de 2017, ter coletas 

de sugestões dos funcionários, e com isso, analisar as ideias, e classificar o que é 

viável ou não. 

Todavia, Santos (2001, p. 30) comenta que devido às pressões 

competitivas, as empresas estão em constantes pressões competitivas, devido às 

alterações do mercado, no qual se pode citar, inovação tecnológica, atividades 

econômicas, com isso, tem que “redefinir as suas estratégias, organizando-se de 

forma diferente e modificando o seu posicionamento estratégico”. 

 

4.1.3 Dimensão 3 – Marketing 

 

Gráfico 4: Gráfico Radar Marketing 

 

 

 Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

A empresa não investe muito em marketing, mesmo sendo uma empresa no 

mercado promocional, e ao fato de vender somente em atacado e seu público alvo 

ser empresas de fora, a forma de a empresa fazer marketing é às vezes patrocinar 

eventos específicos, fazem folders de produtos para levar em possíveis clientes. 

Com essa análise a empresa vai fazer estudo em estados que têm potencial e ainda 

não explorado, para fazer uma ação de marketing nesses estados. 
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O Marketing é entendido como um instrumento fundamental para um bom 

planejamento das organizações, na tentativa de buscar crescimento e 

desenvolvimento do negócio de maneira vantajosa, utilizando os recursos e 

oportunidades que há para cada tipo de negócio (KOTLER, KELLER, 2006).  

 

4.1.4 Dimensão 4- Marketing digital 

 

Gráfico 5: Gráfico Radar Marketing Digital 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

 Já no marketing digital a empresa investiu mais pelos custos serem 

menores. O que a empresa está analisando para o próximo ano é colocar uma 

pessoa responsável para fazer atualizações diárias nas redes sociais, começar a 

pagar mais anúncios pagos, para impulsionar os seguidores, e as visualizações, e 

ver de fazer um marketing vídeo, para publicar nas redes sociais, e fazer 

propaganda digital. 

O marketing digital apareceu através de uma necessidade de gerar uma 

estratégia de negócio que tivesse condições de acolher de forma mais estreita os 

consumidores e as empresas. 
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Segundo Santos (2010) a internet tornou-se indispensável atualmente, 

mesmo que ainda existam indivíduos que não obtém conhecimentos tão intensos. O 

mercado, mesmo passando por uma situação temerosa com vivências errôneas com 

a internet, não tem como ignorar o crescimento da rede. 

O emprego do marketing digital no entendimento de Santos (2010) como 

estratégia de negócio tem colaborado de forma expressiva para elevar a relação 

entre as empresas e seus consumidores. Dessa forma o marketing digital indica um 

modelo onde o consumidor passa a ser a parte fundamental, analisando seu 

comportamento. 

 

4.1.5 Dimensão 5 – Meio ambiente 

 

Gráfico 6: Gráfico Radar Meio Ambiente 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

 A empresa não utiliza de um processo de captação de água. No entanto, a 

empresa pesquisada está analisando os custos para verificar a viabilidade quanto a 

utilização da captação de água. 

A não aplicação de proporcionalidade no uso das reservas naturais 

acarretará sérias consequências para manutenção da vida do ser humano no 

planeta.  
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O meio ambiente é dotado de grande potencial de recuperação, no entanto, 

se lesado em exagero a utilização dessa capacidade, se esgota, pois é finita, e 

ocorrendo isso trazem drásticas situações que assustam e alarmam a coletividade.  

Quanto a destruição residual líquida e sólida, a empresa por não realizar a 

captação de água, buscará um  apoio técnico em relação ao tratamento de água, a 

fim de evitar possíveis problemas técnicos e operacionais, em relação ao meio 

ambiente.  

 

4.1.6 Dimensão 6- Produção 

 

Gráfico 7: Gráfico Radar Produção 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 A empresa não utiliza o método de cronometrar os processos, por serem 

produtos personalizados, uns demoram mais, outros menos, mas vai analisar outro 

jeito para conseguir ter pelo menos uma base, e assim ter uma base por 

hora/máquina de produção. 

A área de produção em uma organização é vital, pois desenvolve produtos 

ou serviços através dos insumos. Slack et al (2002, p. 25) traz o conceito de 

administração da produção dizendo que se “trata da maneira pelas quais as 

organizações produzem bens e serviços”. 
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4.1.7 Dimensão 7- Qualidade 

 

Gráfico 8: Gráfico Radar Qualidade 

 

 

 Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

Será verificado se a satisfação tanto dos colaboradores como dos clientes 

em relação aos produtos ofertados estão sendo atendidas. Contudo, quanto aos 

colaboradores buscará analisar se estão realmente  trabalhando pelo crescimento  

da empresa, e  ainda, analisar os fornecedores, se realmente estão atendendo bem, 

na hora que precisa são parceiros e resolvem. Outra qualidade verificada pelos 

fornecedores da empresa, é obter matérias-primas com preços competitivos e 

fornecedores confiáveis (com entrega regular e produtos de qualidade). 

Kotler e Armstrong (1998) comentam que o grau de qualidade que se almeja 

atingir num certo produto precisa estar em conformidade com o mercado-alvo que se 

quer alcançar. 

Perante isto é essencial manter um produto com qualidade, preço, 

durabilidade e custo benefício que distingue de seus concorrentes, pois assim será 

um diferencial em potencial no mercado. 
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4.2 Plano de Ação 

 

Quadro 5:  Plano de Ação da dimensão de Gestão de Pessoas 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

No plano de ação em relação à gestão verificou-se que a visão da empresa 

está desenvolvida por meio de escrita e compreendida apenas por alguns 

colaboradores da empresa. Com isso é preciso que seja definido melhor a visão da 

empresa através de edital trazendo quais são suas metas no momento da 

contratação. 

Quanto à missão também é necessário que seja bem definida, e para isso, 

será realizado da mesma forma que a visão, onde todos os colaboradores possam 

ter conhecimento. 

Em relação às finanças, existem controles por meio de fluxo de caixa. Assim 

buscará compreender sobre o orçamento com um prazo de um ano, onde fornecerá 

um treinamento ao gerente financeiro e contador da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer? Atividades Até quando fazer? Quem fará?

GESTÃO Visão da Empresa
A visão está registrada sob forma escrita e é conhecida 

e entendida por alguns colaboradores.

Definir bem a visão da 

empresa aos colaboradores.

Colocar em edital metas da 

empresa, definir bem na hora da 

contratação metas,e perspectivas.

mar/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

GESTÃO Missão da Empresa
A missão está definida e registrada sob forma escrita e 

é conhecida e entendida por alguns colaboradores.

Definir bem a missão da 

empresa aos colaboradores.

Colocar em edital, na hora da 

contratação definir bem para o 

contratado, a missão da empresa.

mar/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

GESTÃO
Capacitação de 

Colaboradores
Os colaboradores são capacitados regularmente. Buscar cursos de capacitação.

Pegar colaboradores que tem 

potencial de crescimento, invistir 

em cursos para capacitação.

mar/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

GESTÃO Finanças da Empresa
Existem controles financeiros com utilização de fluxo de 

caixa.

Buscar saber sobre orçamento 

de horizonte de pelo menos 

um ano.

Dar um treinamento ao gerente 

financeiro, junto com o contador da 

empresa.

mar/18 Gerente Financeiro
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Quadro 6: Plano de Ação da dimensão de Inovação de Produtos 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

Na inovação de produtos, a empresa está em constante inovação de acordo 

com as exigências do mercado, onde frequenta feiras específicas do ramo e ainda, 

empresa de outros países que trabalha com o mesmo produto, ou seja, brindes 

promocionais (bonés). 

No Brainstom mesmo sendo um método não muito utilizado pela empresa, 

irá começar a utilizá-lo, porém, mesmo não havendo estímulo á inovação, a empresa 

buscará estimular os colaboradores a dar ideias, gerando premiações para aqueles 

que melhorarem os processos com as inovações.  Afinal, a empresa não colhe 

nenhum tipo de sugestões de seus colaboradores, e para isso, irá desenvolver um 

sistema simples através de caixas, onde os mesmos irão depositar suas ideias, 

tendo o gerente de RH para discutir e implementar as ideias que melhor forem 

aceitas. 

Nos materiais e equipamentos para inovar os produtos, a empresa buscará 

por novos fornecedores que possam dispor de materiais mais diferenciados e que 

tenham desenvolvimento tecnológico mais avançado. 

 

 

 

 

 

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO

Grau de importância da 

inovação na empresa

Empresa inova eventualmente conforme a exigência do 

mercado, considera a inovação necessária para se 

manter no mercado.

Procurar inovações no 

mercado.

Indo em feiras especificas do ramo, 

visitando empresas do ramo em 

outros paises, como a china.

jun/18 Diretoria

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO

Braisntorm (tempestade de 

idéias)

Conhece o método mas não utiliza ou utilizou apenas 

uma vez.
Começar a utilizar o método.

Fazer mais dinamicas em grupo, 

discutir idéias, deixar o colaborador 

livre e confortavel para falar idéias.

jun/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO
Estímulos à inovação Não há esta política de incentivo à inovação.

Estimular os colaboradores a 

dar idéias de inovação

Criar premiações para quem inovar, 

e com a inovação melhorar os 

processos.

jun/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO
Sugestões dos Funcionários Não coleta sugestões e idéias.

Coletar sugestoes dos 

funcionarios.

Coletar dados em um caixinha de 

sugestões.
jun/18

Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO

Análise das sugestões dos 

funcionários (processo 

formalizado)

Não há análise das sugestões e idéias. Ter uma seleção das sugestões, o que seria viavel ou não.

O gerente de rh, junto com a 

diretoria, sentar e discutir o que 

daria para ser implementado

jun/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO

Materiais / Equipamentos / 

Insumos

Busca eventualmente por novos fornecedores e de 

fornecedores de materiais diferenciados, equipamentos 

e insumos.

Buscar novas matérias primas, 

produtos mais tecnologicos.

Pesquisar novidades no mercado, 

abrir novas parcerias com 

fornecedores.

jun/18 Compras
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Quadro 7: Plano de Ação da dimensão de Marketing Digital/Virtual 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

No marketing digital/virtual, a empresa ainda não possui nenhum site, com 

isso, irá criar uma loja virtual, onde possa mostrar seus produtos, promoções. 

No entanto, a empresa possui um sistema informatizado como as redes 

sociais, no qual desenvolve algumas ações consideradas importantes através de um 

colaborador sendo o responsável pela atualização diária. Dentro do sistema 

considerado informatizado existem as ferramentas do Google, onde irá investir um 

anúncios pagos nas redes sociais, tendo um colaboradores ficando a cargo por essa 

tarefa. Quanto ao marketing de vídeo, ainda não possui, mas tem em mente 

contratar uma empresa especializada, pois a empresa busca obter uma 

representatividade em relação às vendas pela internet e para isso precisam estar 

atentas as novidades do marketing digital para poder impulsionar as vendas. 

 

Quadro 8: Plano de Ação da dimensão de Meio Ambiente 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL

Loja Virtual / E-commerce  

(B2B, B2C, M-commerce, S-

commerce)

Não possui loja. Criar loja virtual em seu site.
Criar uma loja virtual em seu site, 

com promoções, descontos.
dez/17 Gerente Comercial.

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL
Redes Sociais e Fanpage

Está inserido nas principais redes sociais (Facebook, 

Instagram, Youtube, Pinterest, Twitter) mas não tem 

colaborador responsável para a função e a atualização é 

realizada mensalmente.

Fazer ações diarias nas redes 

sociais.

Colocar um colaborador 

responsavel por atualização diaria 

nas redes socias.

dez/17 Gerente Comercial.

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL
Ferramentas de Gestão

Conhece as ferramentas de gestão (Google Analytics, 

Google Adwords, Google Trends, Google Adsense), mas 

utiliza algumas.

Utilizar os progamas google.

Colocar um colaborador 

responsavel por pesquisas em 

programas google, para montar 

estratégias.

dez/17 Gerente Comercial.

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL

Anúncios pagos via Google 

ou Redes Socias

Já realizou mas não tem por prática utilizar este tipo de 

serviço.

Investir em anuncios pagos 

nas redes socias, e google.
Colocar um colaborador responsavel por pesquisas em anuncios pagos.dez/17 Gerente Comercial.

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL
Marketing Vídeo Não possui. Criar um marketing video. Contratar uma empresa especializado neste serviço, para fazer um marketing video.dez/17 Gerente Comercial.

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL

Representatividade das 

vendas pela internet
de 30% até 60%.

Investir em marketing digital, 

para impulsionar as vendas 

pela internet.

Comprar anuncios pagos nas redes 

sociais e google, fazer anuncios 

diarios, fazer promoções.

dez/17 Gerente Comercial.

MEIO AMBIENTE Captação de Água da Chuva Não tem processo de captação da água da chuva.
Montar um sistema de 

captação de agua.

Comprar galões de captação de 

agua, e interligar eles as calhas da 

empresa.

jan/18 Diretoria.
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Mesmo sendo um fator importante não somente para empresa, mas para 

toda a coletividade, o meio ambiente é vital que todos tenham preocupação em 

saber lidar com suas fontes naturais.  

No entanto a empresa quanto a captação de água da chuva não possui 

nenhum tipo de recurso, contudo, tem o propósito de obter um sistema para que 

possa fazer essa captação e para isso será necessário comprar galões para fazer 

essa tarefa e interligar junto ás calhas da empresa. 

Dentro do meio ambiente, tem-se o selo verde, que são certificados para 

analisar determinada característica ambiental a produtos e empresas, tornando-se  

valiosas ferramentas para orientar o consumidor em suas escolhas. Nesse caso a 

empresa ainda não possui o selo verde, mas já está trabalhando nesse quesito,  

com o intuito de não apenas de contribuir para um ambiente sustentável, mas 

também agregar valor ao seu produto. 

 

Quadro 9: Plano de Ação da dimensão de Produção 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

A produção de qualquer empresa é importante, pois é através dela que a 

empresa adquire seus lucros e atinge suas metas. Com isso, em relação a 

cronometragem não utiliza muito essa processo, contudo buscará adotá-lo, onde irá 

colocar um colaborador responsável por essa tarefa. 

Quanto à habilidade e polivalência, dentro da empresa existem certos 

funcionários que laboram em várias maquinas por meio de incentivos, porém, será 

feito um incentivo a todos os colaboradores a saberem manusear as máquinas da 

empresa. 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO Cronometragem
Utiliza exporadicamente a cronometragem nos 

processos.
Cronometrar os processos.

Colocar um colaborador 

responsavel, pela cronometragem 

dos processos.

dez/17 PCP

PRODUÇÃO Habilidade / Polivalência 
Alguns funcionários operam várias máquinas e são 

incentivados a esta prática.

Incentivar todos os 

funcionarios, a saberem 

operar varias maquinas.

Dar encentivos, premios. dez/17 PCP
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Quadro 10: Plano de Ação da dimensão de Qualidade 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

Em relação à qualidade a empresa buscará adotar mecanismos para prover 

o bem estar e satisfação de seus colaboradores onde o responsável do RH irá 

realizar analises mensalmente para que possa mostrar os funcionários que eles são 

vistos como seres humanos, e não apenas como uma fonte geradora de riquezas 

para a organização. 

Quanto aos fornecedores da empresa, estes são analisados e selecionados 

de acordo com seu desempenho para não venha ocorrer nenhum tipo de problema 

futuro para a organização. 

Sua análise é feita através da parceria em momentos excepcionais como, 

por exemplo, pedidos repentinos onde necessita de matéria prima com certa 

urgência. 

Com isso, é verificado mensalmente por meio de um responsável que realiza 

as compras para analisar se o fornecedor está atendendo todas as necessidades da 

empresa. 

 

Quadro 11: Plano de Ação da dimensão de Marketing 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

O marketing é vital para todo tipo de empreendimento. Nesse caso, a 

empresa em questão utiliza-se de vários mecanismos para poder divulgar seus 

produtos, contudo, investirão em ações como outdoors, banners entre outros. 

QUALIDADE
Bem-estar e Satisfação dos 

Colaboradores

São adotadas ações para promover o bem-estar e a 

satisfação dos colaboradores decorrentes de análises 

eventuais.

Analisar mensalmente se a 

satisfação dos colaboradores 

está boa.

A pessoa dos recursos humanos, fazer pesquisas com os colaboradores, pela satisfação deles trabalharem na empresa.jun/18 Recursos Humanos.

QUALIDADE Fornecedores da Empresa

Os fornecedores são selecionados com critérios 

definidos e seu desempenho é avaliado apenas quando 

ocorre algum problema.

Analisar desempenho mensal 

dos fornecedores.

A pessoa de compras analisar se o 

fornecedor, está atendendo bem as 

necessidades da empresa.

jun/18 Compras.

MARKETING

(banner, folders, outdoor, 

mídia interna, eventos, 

rádio, televisão, parceiros, 

patrocínios ou outros)

Utiliza diversos meios (acima de 5) de divulgação de 

forma esporádica, até 6 vezes ao ano.
Investir mais em marketing.

Fazer ações de marketing com 

outdoor, banner, folders, entre 

outros.

jun/18 Gerente Comercial.

MARKETING
Análise do Ciclo de Vida do 

Produto
Faz análise exporadicamente, mas sem critérios. Utilizar a matriz BCG.

Utilizar mais a matriz bcg, para 

fazer analises dos produtos.
jun/18 Diretoria
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No ciclo de vida produto, a empresa realiza análise, mas não tem critérios, 

somente a matriz BCG. 

 

4.3 Cronograma das Ações 

 

Quadro 12: Cronograma das Ações da Empresa Cris Bonés de 

2017/2018. 

 

        2017/2018           

Atividade dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18 jul/18 ago/18 

Gestão 
   

X 
   

    

Produto 
      

X     

Marketing 
Digital/Virtual X 

      
    

Meio ambiente 
 

X 
     

    

Produção X 
      

    

Qualidade 
      

X     

Marketing  
      

X     
Fonte: Autor do trabalho, 2017. 
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5 VIABILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 
 

 

5.1 Investimentos 

 

 

Os investimentos são abordados na literatura financeira como uma forma a 

qual a empresa se prepara para obter futuros benefícios. Assim como uma pessoa 

investe em sua qualificação profissional, a fim de que no futuro possa se beneficiar 

do investimento exercido no presente.  

A empresa funciona de forma semelhante, investem-se na aquisição de 

equipamentos, máquinas, imóveis para que possam desenvolver suas atividades de 

forma eficiente. Muitas vezes a empresa procura aplicar um capital em prol de 

crescimento empresarial.   

Os investimentos podem ser mutuamente exclusivos ou investimentos 

independente ou complementar. “A sua rentabilidade deve ser encarada a longo 

prazo para a empresa, tendo em conta os benefícios que poderão ser colhidos no 

futuro pela imagem da  empresa, [...]”. (SILVA; QUEIRÓS, 2013, p. 24).  

Uma sugestão de investimento para a empresa é a Maquina de Corte 

Gerber, é um investimento alto, mas ela tem diversos benefícios como: aumentará a 

produtividade do setor de corte em até 20%, diminuirá desperdícios por erros, vem a 

aproveitar o máximo possível do tecido ou malha, além de diminuir funcionários, ao 

invés de ter 7 funcionários que atualmente a empresa possui, poderá reduzir para 2 

funcionários produzindo muito mais.  

 

 

5.2 Custos 

Os custos podem ser considerados, no entanto, como valores monetários 

obtidos através de atividades desenvolvidas, produtos ou serviços prestados ao 

consumidor. Os custos também podem estar associados com as receitas conforme 

evidenciam. (SALAZAR; BENEDICTO, 2004). 

Dependendo do ramo de atividade da empresa, os custos dos produtos 
assumem designações específicas, a saber: Empresa industrial: custos dos 
produtos vendidos (CPV); Empresa comercial: custos das mercadorias 
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vendidas (CMV); Empresas prestadoras de serviços: custos dos serviços 
prestados (CSP). (SALAZAR; BENEDICTO, 2004, p.47). 
 

Santos (2009) ressalta que o conceito de custo varia de acordo com as suas 

necessidades: 

 
Custo direto: é aquele que pode ser alocado diretamente a cada produto. 
[...] custo indireto: é aquele que não pode ser alocado diretamente a cada 
produto. [...] Custo fixo: são aqueles que ocorrem independentemente da 
quantidade. (SANTOS, 2009, p. 32). 
 

Para a fabricação dos produtos promocionais na empresa Cris Bonés, como 

boné, camiseta, bolsa, e entre outros, são adquiridos diversos insumos que vão 

desde o tecido, malha, viés, aba, linha e entre outros diversos insumos. Esses 

insumos para a empresa representam em média 34% do custo de fabricação.  Os 

demais custos são: mão de obra 48%, custos variáveis 11%, custos fixos 7% 

 

5.3 Demonstração do Resultado e Exercício (DRE) 

 

A demonstração do Resultado e Exercício é apurada por meio da 

comparação de receitas e despesas, e não possui vínculo com as contas 

patrimoniais. (GOMES, 2012). 

Amaral (2011, p. 31) menciona que a demonstração do resultado do 

exercício apresenta os itens de receita e despesa reconhecidos no período. A 

Demonstração do Resultado do Exercício (Período) deve, no mínimo, incluir as 

seguintes rubricas, obedecidas também às determinações legais:  

 
a) receitas;  
b) custo dos produtos, das mercadorias ou dos serviços vendidos;  
c) lucro bruto;  
d) despesas com vendas, gerais, administrativas e outras despesas e 
receitas  operacionais;  
e) parcela dos resultados de empresas investidas reconhecida por meio do  
método de equivalência patrimonial;  
f) resultado antes das receitas e despesas financeiras;  
g) despesas e receitas financeiras;  
h) resultado antes dos tributos sobre o lucro;  
i) despesa com tributos sobre o lucro;  
j) resultado líquido das operações continuadas;  
k) valor líquido dos seguintes itens: 
1) resultado líquido após tributos das operações descontinuadas;  
2) resultado após os tributos decorrente da mensuração do valor justo 
menos despesas de venda, ou da baixa dos ativos ou do grupo de ativos à 
disposição para venda que constitui a unidade operacional descontinuada;  
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l) resultado líquido do período. (AMARAL, 2011, p. 31). 
 

Quadro 13: Demonstração do Resultado e Exercício de 2016 da 

Empresa X Bonés. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

  

             VENDAS DE PRODUTOS                        6.578.027,49  
          PRESTACAO DE SERVIÇOS                     103.683,30  
                                                                            6.681.710,79 
DEDUÇOES E ABATIMENTOS DA RECEITA BRUTA 
          IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS     1.181.304,49-  

   

          VENDAS CANCELADAS                           81.803,04-               1.263.206,53- 
                                                           RECEITA LIQUIDA....................5.418.504,26 
CUSTO DE PRODUÇAO  

           

           CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS    1.920.639,91- 

            

           MAO DE OBRA                                         144.876,93- 

            

           SERVIÇOS DE TERCEIROS              1.184.171,08- 

  

           GASTOS GERAIS DE FABRICAÇAO       208.610,63-            3.458.298,55- 

                                                                                  

                                                                                 LUCRO BRUTO.......................1.960.205,71 
DESPESAS OPERCACIONAIS 
             DESPESAS ADMINISTRATIVAS            734.188,74- 
             DESPESAS TRIBUTARIAS                     50.904,15- 

             

             DESPESAS FINANCEIRAS                     185.433,00- 
             (-)RECEITAS FINANCEIRAS                   10.920,87                959.605,02- 
                                         LUCRO/PREJUIZO DE EXERCICIO..........1.000.600,69  
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5.4 Balanço Patrimonial   

              

 O Balanço Patrimonial é um dos relatórios contábeis obrigatórios, ele 

apresenta a situação patrimonial da empresa em um determinado momento, 

geralmente o final do exercício. 

  Marion (2009) defende que entre os relatórios gerados pela Contabilidade, 

o Balanço Patrimonial é o mais importante. Dividido em dois grandes grupos, o 

Balanço Patrimonial é composto por uma coluna do lado esquerdo denominada de 

Ativo, e uma do lado direito, denominada de  Passivo. O Ativo é composto pelos 

bens e direitos da empresa. Conforme Marion (2009), o ativo é constituído por itens 

positivos do patrimônio e trazem ganhos para a empresa. São as aplicações do 

capital proveniente do Passivo e Patrimônio Líquido. No lado do Passivo estão as 

obrigações da empresa, ou seja, suas dívidas. 

 Ludícibus e Marion (2011) descrevem o Passivo como uma obrigação 

exigível, ou seja, sua liquidação será cobrada quando vencer. Ele é caracterizado 

pela origem dos recursos que são aplicados no Ativo. O Ativo é dividido em Ativo 

Circulante e Ativo Não Circulante, composto por ativo  realizável a longo prazo, 

investimentos, imobilizado e intangível. Suas contas são ordenadas em ordem 

decrescente de liquidez.  

O grupo do Passivo é divido em Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 

e Patrimônio Líquido, estes últimos subdividem em capital social, reservas de 

capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria e 

prejuízos acumulados. As contas devem ser classificadas de forma ordenada e 

uniforme para que os usuários possam interpretar o balanço corretamente. 

(IUDÍCIBUS et al., 2010). 
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Quadro 14: Balanço Patrimonial da Empresa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 

                               FONTE: Autor do trabalho, 2017. 
 

 

 

5. FLUXO DE CAIXA  

          Mediante o fluxo de caixa pode ser visualizado toda a movimentação  

 

 

 

 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

 

5.5 Fluxo de Caixa 

 

O fluxo de caixa é um elemento administrativo que armazena as entradas e 

saídas de recursos derivados das atividades de uma empresa, em um determinado 

ATIVO CIRCULANTE          2.088.097,88     PASSIVO CIRCULANTE                   1.531.041,45 
    DISPONIBILIDADES             258.072,53     FORNECEDORES                                710.067,39 
       CAIXA                                            2.622,75      FORNECEDORES                                710.067,39 
       BANCOS                                    255.449,78  
                                                                                 EMPRESTIMOS                                     510.864,95   
    CREDITOS                                 1.366.254,06     FINANCIAMENTO                                 510.864,95 
      CLIENTES                     1.354.091,37  
      ADIANTAMENTOS                      10.141,13       OBRIGAÇOES                              109.949,77 
      IMPOSTOS A RECUPERAR         2.021,56        TRABALHISTAS                                    18.418,70 
                                                                                    FISCAIS                                                88.531.07 
    ESTOQUES                        463.771,29  
      MATERIA PRIMA                        463.771,29      OUTRAS OBRIGAÇOES                      200.159,34 
                                                  CONTAS A PAGAR                              200.159,34 
NAO CIRCULANTE                    2.062.922,55 
      CREDITOS                               369.882,66        NAO CIRCULANTE                           1.119.378,29        
      EMPRESTIMO A SOCIOS       182.343,76         EMPRESTIMOS                                1.119.378,29 
      EMPRESTIMO A TERCEIRO  125.430,65         EMPRESTIMOS SOCIOS                     537.408,45 
      TITULOS DE CAPITALIZAÇAO 62.108,25         EMPRESTIMOS TERCEIRO                  48.626,00 
                                                                                   FINANCIAMENTOS                              533.343,84 
    INVESTIMENTOS                        77.744,02 
    AÇOES                                         18.754,00        TOTAL DO PASSIVO......................  2.650.419,74 
    IMOVEIS PARA RENDA              58.990,00  
                                                                                  PATRIMONIO LIQUIDO                    1.300.600,69 
     IMOBILIZADO                   1.615.295,87        CAPITAL SOCIAL                                 500.000,00 
     MAQUINARIOS                      1.883.588,33         CAPITAL SOCIAL                                500.000.00 
     (-)DEPRECIAÇOES                  368.192,46-     
                                                                                    LUCRO/PREJUIZO                          1.000.600,69 
TOTAL DO ATIVO...................R$4.151.020,43         LUCRO/PREJUIZO                          1.000.600,69  

                                                     

                                                                          TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO R$4.151.020,43 

EMPRESA CRIS BONES LTDA-99.999.999/0001-99 

QUADRO- 2 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 



 59 

tempo. No momento que se prepara o fluxo de caixa, há a facilidade de detectar com 

antecedência a quantidade de recursos indispensáveis para a organização, 

permitindo que haja carência ou excedentes de caixa. (OLIVEIRA, 2005). 

Conforme Oliveira (2005, p. 56) fluxo de caixa “é um instrumento de gestão 

financeira, que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de 

recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o 

período projetado”. 

Mediante o fluxo de caixa pode ser visualizado toda a movimentação 

financeira (entrada e saída de caixa).  

Por meio dele, são apresentadas tanto movimento de caixa positivas 
(entradas) como negativas (saídas), registrando toda e qualquer 
movimentação que afete o nível de caixa da unidade familiar. (MARQUES; 
CORREIA NETO, 2016, p. 32). 
 

 

Conforme o Sebrae (s.d.) o controle do fluxo de caixa apresenta algumas 

vantagens como demonstrado a seguir: 

 
 Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período de tempo 

determinado; 
 Avaliar se as vendas presentes serão suficientes para cobrir os 

desembolsos futuros já identificados;  
 Auxiliar o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a falta ou 

sobra de dinheiro na empresa; 
 Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira 

no período avaliado; 
 Verificar a necessidade de realizar promoções e liquidações, reduzir ou 

aumentar preços;  
 Verificar se os recursos financeiros próprios são suficientes para tocar o 

negócio em determinado período ou se há necessidade de recursos com 
terceiros;  

 Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos 
assumidos e previstos no período; 

 Verificar a necessidade de realizar promoções e liquidações, reduzir ou 
aumentar preços objetivando o ingresso de recursos na empresa; 

  Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos; 
 Antecipar as decisões sobre como lidar com sobras ou faltas de caixa 

(SEBRAE, s.d. p. 2).  
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Quadro 15: Fluxo de Caixa da empresa x Bonés do período de 2017. 
 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2017. 

 

5.6 Indicadores Financeiros      

 

Mediante a análise dos indicadores financeiros de uma empresa, os 

administradores ou acionistas possuem a capacidade de tomar melhores decisões. 

Para Assaf Neto e Lima (2009), os indicadores financeiros oportuniza a 

análise das ações de uma empresa, assim como os reflexos administrativos de uma 

organização empresarial.  

Os indicadores de rentabilidade ou índices de rentabilidade estão sempre 

relacionados com o lucro (ou rendas) que a empresa obteve em um período 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

ENTRADAS Realizado Realizado Realizado Realizado Realizado Previsão 

Contas a receber-
vendas realizadas 463.147,43 565.379,23 525.091,57 448.778,73 565.959,98 583.866,72 

TOTAL DAS 
ENTRADAS 463.147,43 565.379,23 525.091,57 448.778,73 565.959,98 583.866,72 

SAÍDAS             

Contas variadas 309.835,79 416.996,97 459.797,44 464.605,04 497.181,24 659.561,72 

TOTAL DAS SAÍDAS 309.835,79 416.996,97 459.797,44 464.605,04 497.181,24 659.561,72 

1 (ENTRADAS - 
SAÍDAS) 153.311,64 148.382,26 65.294,13 -15.826,31 68.778,74 -75.695,00 

2 SALDO ANTERIOR 158.073,53 311.385,17 559.967,43 625.261,56 609.435,25 678.213,99 

3 SALDO 
ACUMULADO (1 + 2 ) 311.385,17 459.967,43 625.261,56 609.435,25    678.213,99 602.518,99 

4 NECESSIDADE 
EMPRÉSTIMOS             

5 SALDO FINAL (3 + 
4) 311.385,17 559..967,43 625,261,56 609.435,25 678.213,99 602.518,99 
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estimado, cuja finalidade está relacionada com a economia da instituição 

empresarial. (RODRIGUES; GOMES, 2011). 

Segundo Galvão; Bressan; Campos et al ( 2008, p. 73) “os indicadores de 

liquidez, de atividade, de endividamento e de estrutura de capital compõem o 

conjunto de indicadores que demonstram a situação financeira da empresa”. Porém 

para analisar a situação econômica da instituição faz-se a analise dos indicadores 

da lucratividade e da rentabilidade.  

Quando se retrata dos indicadores de rentabilidade, este é visto como um 

meio em que oportuniza os administradores a avaliarem de modo mais preciso os 

lucros da empresa, afirmam Limeira; Silva; Vieira (2009, p. 78): “A rentabilidade é o 

reflexo das políticas adotadas pelos seus administradores, expressando 

objetivamente o nível de eficiência e o êxito econômico-financeiro atingido”.  

Não se avalia o desempenho de uma gestão apenas pelo resultado líquido 

do exercício, mas por uma série de componentes, indicativos da operação do 

negócio. 

Tais indicativos se baseiam em índices financeiros, que nada mais são que 

fórmulas objetivas, medindo determinadas características da gestão, para aplicá-los 

tomam-se por base os seguintes: 

AC – Ativo Circulante 

AI – Ativo Imobilizado 

PL – Patrimônio Líquido 

PC – Passivo Circulante 

ELP – Exigível a Longo Prazo 

EBIT – Lucro Operacional  

REOB – Receita Operacional Bruta 

 

5.7 Indicadores de Liquidez 

 

Os índices de liquidez são avaliados por meio da competência dos 

administradores em saber administrar com coerência os bens da empresa.  

Visto que, a administração empresarial carece ser exercida por um 

administrador que saiba lidar com os ativos e passivos da empresa, conforme 

sustenta Correia Neto (2007, p. 5): “O índice de liquidez geral indica quanto a 
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empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e a longo prazos”.  

Ou seja, os índices de liquidez são obtidos por meio da relação em ter o ativo 

circulante e o passivo circulante. 

Os Índices Liquidez são medidas de avaliação da capacidade financeira da 

empresa em satisfazer os compromissos para com terceiros, a partir da analise dos 

dados levantados. 

 

5.7.1 Liquidez corrente 

 

Os indicadores de solvência de curto prazo são considerados como um 

grupo que tem a capacidade de fornecer informações sobre a liquidez empresarial. 

“A principal preocupação é a capacidade da empresa de pagar suas contas de curto 

prazo, sem maior estresse. Consequentemente, esses indicadores se concentram 

no ativo e no passivo circulante”. (ROSS; WESTERFIED; JORDAN, et al, 2013, p. 

61).  

Para Freuriet; Zeidan (2015, p. 153): “Pagar passivo com ativo é o que 

ocorre na liquidação da empresa: neste caso, quanto maior o índice de liquidez 

corrente, maior o percentual de pagamento para credores”. Ou seja, o índice de 

liquidez pode ser considerado como um índice de solvência.  

O Índice de liquidez corrente evidencia a capacidade de pagamento de curto 

prazo. Um índice inferior a 1 indica problemas prementes de liquidez. Para encontrá-

lo deve-se aplicar a fórmula: 

LIQUIDEZ CORRENTE = AC/PC ( Ativo Circulante/ Passivo Circulante) 

LIQUIDEZ CORRENTE = 2.088.097,88/1.531.041,45 

LIQUIDEZ CORRENTE = 1,36 

De acordo com dos dados expostos, a empresa apresenta um índice de 

liquidez corrente de 1,03, isto demonstra que para R$1,00 de dívidas de curto prazo 

ela tem R$1,36 para pagar. 

 

5.7.2 Liquidez seca  

 

O índice de liquidez imediata é também conhecido como liquidez seca. 

Possui valores contábeis abaixo do esperável “como medidas do valor de mercado, 
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porque a medida do estoque não é considerada” . (ROSS, WESTERFIEL, et al, 

2013, p. 61). 

Para Correia Neto (2007, p. 5),  é preciso desconsiderar “ no cálculo de 

liquidez. Assim a nova relação indica quanto de ativos circulares de maior liquidez 

podem ser utilizados para saldar o passivo circulante”. Entretanto, a interpretação 

dos resultados obtidos é considerada dependente dos outros índices.   

Este índice procura demonstrar uma liquidez real, mediante os ativos 

financeiros que se realizam em caixa mais rapidamente. Como os estoques tem uma 

característica de permanência nas atividades da empresa, na liquidez seca os 

estoques são desconsiderados. Para encontrá-lo deve-se aplicar a fórmula: 

LIQUIDEZ SECA = (AC-Estoques) / PC 

LIQUIDEZ SECA = (2.088.097,88 – 463.771,29) / 1.531.041,45 

LIQUIDEZ SECA = 1.624.326,59 / 1.531.041,45 

LIQUIDEZ SECA = 1,06 

O índice demonstra que para R$1,00 de dívidas de curto prazo empresa tem 

R$1,06 para pagar. 

 

5.7.3 Liquidez geral 

 

O índice de liquidez geral está relacionado o quanto de benefício em 

dinheiro à empresa possui. De acordo com Correia Neto (2007, p. 5) ele é ocorrido 

pela “relação entre o ativo circulante mais o realizável a longo prazo e o passivo 

circulante mais o exigível a longo prazo”. Logo, os indicadores de liquidez geral são 

empregados pelo administrador como meio em que permite medir a capacidade de 

pagamento que a empresa possui para cumprir com suas obrigações. 

Demonstra a viabilidade de médio e longo prazo dos pagamentos de 

compromissos já assumidos, O índice mínimo é 1. Abaixo de 1, índice problemas de 

liquidez. Para encontrá-lo deve-se aplicar a fórmula: 

LIQUIDEZ GERAL = (AC + RLP) / (PC + ELP) 

LIQUIDEZ GERAL = (2.088.097,88+ 2.062.922,55) / (1.531.041,45 + 1.119.378,29) 

LIQUIDEZ GERAL = 4.151.020,43/ 2.650.419,74 

LIQUIDEZ GERAL = 1,56 
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O índice demonstra que para R$1,00 de dívidas empresa tem R$1,56 para 

pagar. 

 

5.8 Índices de Endividamento 

 

Os índices de endividamento estão ligados às dívidas da empresa. Sendo 

assim, os administradores precisam estar atentos às análises dos índices da 

empresa, pois mediante aos dados obtidos pode ser observado o quanto de 

prejuízos à empresa esta tendo.  

De acordo com Razzolini Filho (2012, p. 191): “Aos capitais próprios se 

remunera com os lucros obtidos da operação do negócio, enquanto que os capitais 

de terceiros devem ser remunerados com juros”. Sendo assim, fica evidente a 

necessidade da própria empresa ter seu capital próprio para movimentar, pois caso 

a empresa movimente somente os capitais de terceiros ela poderá comprometer o 

sucesso.  

Este índice revela o grau de endividamento da empresa. A análise desse 

indicador por diversos exercícios mostra a política de obtenção de recursos da 

empresa. Isto é, se a empresa vem financiando o seu Ativo com Recursos Próprios 

ou de Terceiros e em que proporção.  

 

5.8.1 Índices de endividamento geral 

 

Os índices de endividamento segundo Santos (2009) tem a possibilidade de 

demonstrar como estão os níveis financeiros da empresa, pois este representa o 

Patrimônio Líquido e as exigibilidades empresariais. 

De acordo com a visão de Hisrich; Peters; Shepherd (2014), os índices de 

endividamentos podem ser considerados como um meio em que os 

empreendedores utilizam para abrir empresa, embora possa ser visto como uma 

medida de risco para a empresa, pois a dívida compromete o lucro da empresa.  

Índice de Endividamento Geral (EG) mede a proporção dos ativos totais da 

empresa financiada por credores.  Para encontrá-lo aplica-se a fórmula:  
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EG = ((Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total) X 100 

Onde teremos: 

EG = (1.531.041,45 + 1.119.378,29) / (4.151.020,43) x 100 

EG = (2.650.419,74 / 4.151.020,43) x 100 

EG = 0,63 x 100 

EG = 63% 

Indica que a empresa financia 63% dos ativos com capital de terceiros. 

 Para avaliar o risco da empresa = quanto maior, pior. Para a empresa pode 

ocorrer que o endividamento lhe permita melhor ganho, porém, associado ao maior 

ganho estará um maior risco.  

 

5.8.2  Índices de cobertura de juros 

 

O índice de cobertura de juros é definido por Gitman (2002, p. 118) conforme 

a habilidade da empresa “para realizar pagamentos de juros contratuais. Quanto 

maior for esse índice, maior será a capacidade da empresa para liquidar suas 

obrigações de juros”. 

Mede a Capacidade da empresa para efetuar pagamentos de Juros 

contratuais e o quanto a receita operacional pode diminuir antes que a empresa se 

torne incapaz de cobrir seus custos anuais. 

Esse índice mostra o tamanho da dívida da empresa, e se ela gera lucro 

suficiente para cobrir suas despesas com pagamentos de juros.  A fórmula para 

calcular o índice é:  

Índice de cobertura de Juros = Lucro antes dos Juros e do IR (EBIT) / Despesa 

anual em Juros. 

Buscando os dados na DRE de 31/12/2016, teremos: 

Lucro Operacional de R$1.960.205,71 deve ser adicionado a ele o Resultado 

Financeiro de R$10.920,87. Desta forma se têm o Lucro antes dos Juros e do IR, 

que será de R$1.971.126,58. 

Índice de cobertura de Juros = 1.971.126,58 / 185.433,00 

Índice de cobertura de Juros = 10,63. 

Isso significa que a empresa tem um índice 10,63 para cobertura de juros, 

quanto maior esse índice melhor a cobertura de juros. 
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5.9 Índices de Atividade 

 

Os índices de atividade permite analisar os aspectos do capital de giro da 

empresa por meio do ciclo financeiro, pois através deste índice permite verificar as 

velocidades com que a empresa processa as vendas, quitar suas dívidas e renova 

os estoques de mercadoria. 

Segundo Mulller; Antonik (2016, p. 186) “as medidas de atividades são 

indicadores operacionais usados para medir a velocidade de transformação das 

vendas em caixa, seus ciclos de pagamentos e a gestão dos estoques, dentro dos 

outros”. Os dados financeiros são analisados de forma cautelosa, porém em séries 

favorecendo as decisões dos administrativos. 

Os indicadores de atividade são usados na análise financeira de uma 

empresa e servem para medir a rapidez com que várias contas são convertidas em 

vendas ou caixa. 

 

5.9.1 Prazo Médio de Recebimento (PMR) 

 

Toda empresa necessita de investimento para que possa atuar no mercado, 

sendo assim, os administradores, investidores e acionistas investem na esperança 

de obter lucro mediante o pagamento pelo serviço ou mercadoria fornecida.  Desta 

forma podemos afirmar que o prazo médio de recebimento é estimada o tempo em 

que a empresa irá levar para receber o valor investido.  

Segundo Ross; Westerfied; (2013, p. 1004): “O investimento de qualquer 

empresa e suas contas a receber depende do montante das vendas a prazo e do 

prazo médio de recebimento (PMR)”. 

 Se o PMR é de 30 dias, irá contar os valores estimados mais os dias do 

mês em que espera receber o investimento realizado.  

PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO=46 dias.  

 Isso significa que a empresa demora 46 dias para receber o investimento 

realizado. 
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5.9.2 Prazo Médio de Pagamento 

O prazo médio de pagamento das compras (PMP) pode ser escolhido de 

acordo com a necessidade do fornecedor e do cliente Padoveze (2012). Indica em 

quantos dias há o pagamento das compras efetuadas. 

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO=32 dias. 

Isso significa que a empresa demora 32 dias para efetuar o pagamento de 

suas compras. 

 

 

5.9.3 Giro de estoque 

 

O giro de estoque (GE) ou „Rotatividade dos Estoques‟ pode ser considerado 

como uma espécie de investimento, onde o gestor financeiro precisa estar atento ao 

giro de estoque, analisando custo/benefício. Quanto maior for o GE maior será o 

lucro da empresa. (COSTA, MORITZ; VITAL, 2009).  

A rotatividade ou giro de estoque é um indicador que releva a velocidade em 

que as compras foram renovadas em um determinado período ou qual é o tempo 

médio de permanência de um produto antes da venda.  

O cálculo desse giro pode ser feito a partir dos custos, considerando o 

volume total de vendas e a média de estoque. 

Se o resultado for menor do que 1, significa que, ao final do período, 

sobraram produtos não vendidos no estoque. Se for maior do que 1, quer dizer que 

todos os itens foram renovados pelo menos uma vez no período avaliado. 

GIRO ESTOQUE= 3,42 

Ou seja, o estoque da empresa é renovado em 3,42 vezes no ano. 

 

5.9.4 Giro do ativo 

           

O giro de ativos imobilizados tem o dever de contribuir com a eficiência da 

empresa em relação ao giro financeiro.  

De acordo com Higgins (2014, p. 39): “O giro do ativo resume a maneira 

como a empresa administra o lado do ativo de seu ativo der seu balanço, indicando 
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os recursos necessários para sustentar as vendas”. As alavancagens financeiras é 

considerada pelo autor como o resumo do passivo da administração da empresa.   

Esse índice indica a capacidade da empresa em usar todos seus ativos para 

gerar vendas, ou seja, a empresa usa de todos seus patrimônios financeiros e busca 

a melhor alternativa de investimento, fazendo com que esse giro proporcione 

melhores e eficientes lucros.  

Estabelece relação entre as vendas do período e os investimentos totais 

efetuados na empresa, que estão representados pelo ativo médio.  

Demonstrar quantas vezes o ativo girou como resultado ou efeito das 

vendas ou quanto à empresa vendeu para cada $ 1,00 de investimento total. A 

tendência desejável é: quanto menor, melhor.  

Morante (2009) caracteriza o giro do ativo como indicador do potencial de 

venda em relação aos investimentos que foram destinados ao ativo total, indica 

quanto a empresa vende para cada $ 1,00 de investimento total, sendo assim, 

quando maior melhor, sua fórmula é: 

 

Giro do ativo=Vendas Líquidas/Ativo 

Giro do ativo=5.418.504,26/4.151.020,43 

Giro do ativo=1,30 

 

O volume de vendas de acordo com Matarazzo, (2010, p. 10) “tem relação 

direta com o montante de investimento. Não se pode dizer se uma empresa está 

vendendo pouco ou muito olhando-se apenas o valor absoluto de suas vendas” . 

Matarazzo (2010) ainda exemplifica outras conclusões que obtém-se através 

desse índice: avaliar a retração do mercado como um todo, observar a perda da 

participação de mercado e  propor melhorias na estratégia de vendas a empresa. 

 

5.10 Índices de Rentabilidade 

 

Os indicadores de rentabilidade ou índice de rentabilidade apresenta a 

capacidade econômica da empresa, ou seja, por meio deste índice o administrador 

da empresa, tem a possibilidade de avaliar com afinco o status econômico 

empresarial assim como o capital investido. 
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Para Assaf Neto (2008, p. 228); “[...] esses indicadores têm por objetivo 

avaliar os produtos auferidos por uma empresa em relação a determinados 

parâmetros que melhor revelam suas dimensões”. Sendo assim, analisa-se o ativo 

total, o patrimônio líquido e as receitas de vendas.  

De acordo com Limeira; Silva; Vieira (2009, p. 100): “A rentabilidade é o 

reflexo das políticas e das decisões adotadas pelos seus administradores, 

expressando objetivamente o nível de eficiência e o êxito econômico-financeiro 

atingido”. A lucratividade caminha ao lado dos índices de rentabilidade.  

Limeira; Silva; Vieira (2015) acreditam que os índices de rentabilidade visam 

avaliar o desempenho da empresa. Visto que todos os índices de lucratividade 

precisam estar em conformidade para que a empresa não venha fracassar.  

Os índices de rentabilidade procuram evidenciar qual foi a rentabilidade dos 

capitais investidos, ou seja, o resultado das operações realizadas por uma 

organização.  

5.10.1 Margem de lucro bruto 

 

A margem bruta ou lucro bruto é apontado como a desigualdade entre “a 

receita total de vendas e o custo total de mercadorias vendidas, ou em uma base por 

unidade, a diferença entre o preço de venda em unidade e o custo unitário de 

mercadorias vendidas.” (KERIN;  PETERSON, 2009, p. 45). 

Ainda segundo Kerin; Peterson (2009) a margem bruta também é conhecida 

como margem de contribuição, devido a sua importância dentro da empresa, pois 

para Gitman (2002, p. 121) “quanto mais alta a margem bruta, tanto melhor, e menor 

o custo relativo dos produtos vendidos”. 

Entretanto, a margem de lucro bruto só existe se os administradores 

souberem organizar os custos que sucedem.   

A margem bruta mede a rentabilidade do negócio, ou seja, qual a 

porcentagem de lucro que você ganha com cada venda.  É encontrada através da 

relação do (Lucro bruto / Receita Bruta) x 100. Desta forma, tem:  

Margem de Lucro bruto = (Lucro Bruto / Receita Bruta) x 100 

Margem de Lucro bruto = (1.096.205,71/5.418.504,26) x 100 

Margem de Lucro bruto = 0,2023 x 100 

Margem de Lucro bruto = 20,23 
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Isso significa que a empresa tem uma margem de lucro bruto de 20,23%. 

 

5.10.2 Margem de lucro operacional 

 

A margem de lucro no entendimento de Limeira, Silva e Vieira (2015) tem 

como objetivo “avalia o ganho operacional da empresa em relação a seu 

faturamento líquido”. Por meio da margem operacional torna-se possível analisar os 

lucros obtidos pela empresa. Para obter a margem de lucro. 

Gitman (2002, p.122) comenta  que o lucro operacional é puro,” no sentido 

de que ignora quaisquer despesas financeiras ou obrigações governamentais (juros 

ou impostos de renda) e considera somente os lucros auferidos pela empresa em 

suas operações”. Logo, a margem de lucro operacional tem o dever de oferecer total 

eficiência à empresa, através das receitas líquidas.  

A Margem Operacional mede a eficiência operacional da empresa, ou seja, o 

quanto de suas receitas líquidas provenientes de vendas e serviços veio de suas 

atividades operacionais.  

Demonstra a quantidade de reais de lucro operacional, usufrui a empresa, 

em cada real de vendas. É calculada pela divisão do Lucro Operacional pela Receita 

Líquida. 

Margem de Lucro operacional= (Lucro operacional (EBIT) / Receita liquida) x 100 

Margem de Lucro operacional = (1.971.126,58. / 5.418.504,29) x 100 

Margem de Lucro bruto = 0,3637 x 100 

Margem de Lucro bruto = 36,37% 

Isso significa que nas atividades operacionais a empresa tem uma 

margem de lucro operacional de 36,37%. 

 

5.10.3 Margem de lucro líquido  

 

Toda empresa necessita de resultados, sendo assim, a margem de lucro 

líquido é considerada de grande importância para o meio empresarial. A margem de 

lucro líquido “é o que sobra depois que o custo de mercadoria vendida, outros custos 

variáveis e custos fixos são subtraídos da receita de vendas” (KERIN e PETERSON, 

2009, p. 46). 
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A margem líquida pode ser compreendida como um indicador empregado 

para a realização da análise financeira da empresa. Através da margem líquida é 

possível a porcentagem de lucro que a empresa obteve em cada mercadoria 

comercializado ou serviço prestado.  

A margem líquida é obtida através da seguinte fórmula:  

A Margem de Lucro Líquido corresponde ao que sobra para os sócios em 

relação às receitas com vendas e prestação de serviços da empresa. Mostra qual o 

lucro líquido para cada unidade de venda realizada na empresa. É calculada pela 

divisão do Lucro Líquido pela Receita Líquida. 

Margem de Lucro líquido = (Lucro líquido / Receita liquida) x 100 

Margem de Lucro líquido = (1.000.600,59 / 5.418.504,29) x 100 

Margem de Lucro bruto = 0,1846 x 100 

Margem de Lucro bruto = 18,46% 

Isso significa que ao final de todas atividades, sobra 18,46% para os 

sócios 

5.10.4 Retorno sobre o ativo total 

 

Segundo Ross, Westerfield et al, (2013, p. 68) “o retorno sobre o ativo (ROA) 

é uma medida do lucro por real em ativos”. A taxa de retorno sobre o ativo total é 

considerada pelos administradores como uma forma de medir a eficiência da 

empresa com relação aos lucros e os ativos.  

Werneke (2008, p. 281) afirma a ROA como “[...] o indicador que evidencia o 

retorno conseguindo com o dinheiro aplicado pela empresa em ativos num 

determinado período”. Gitman (2002) comenta que o lucro operacional está 

relacionado diretamente com os resultados da empresa antes das despesas 

financeiras.  

Indicador de análise financeira que mede o lucro gerado pelo uso dos ativos 

da empresa e que varia muito, dependendo do ramo em que a empresa atua.  Este 

indicador pode ser calculado como sendo o quociente entre o lucro líquido obtido 

pela empresa e seus ativos totais. 

Retorno sobre o Ativo Total = (Lucro líquido / Ativo Total) x 100 

Retorno sobre o Ativo Total = (1.000.600,69 / 4.151.020,40 ) x 100 

Retorno sobre o Ativo Total = 0,2410 x 100 
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Retorno sobre o Ativo Total = 24,10% 

Indica que a empresa tem um retorno sobre o Ativo Total de 24,10%, 

 

5.10.5 Retorno sobre o patrimônio líquido 

 

Segundo Ross; Westerfied (2013, p. 68) “o retorno sobre patrimônio líquido 

(Return On Equity – ROE) é uma medida de como foi o ano para os acionistas. [...] o 

ROE é a verdadeira medida do desempenho do lucro”. Já na visão de Werneke 

(2008, p. 267); “O ROE evidencia o retorno do capital próprio (PL) aplicado na 

empresa”. Visto que, os administradores são os principais interessados em 

acompanhar todo o desempeno financeiro da empresa. 

O ROE de acordo com Assaf Neto (2008, p. 231): “[...] deve ser comparado 

sempre com a taxa de retorno mínima exigida pelo acionista”. Sendo assim, todo 

investimento deve ser realizado de forma consciente.  

O Retorno sobre o Patrimônio Líquido – ROE mensura a rentabilidade de 

uma empresa ao revelar o quanto de lucro ela gera com o dinheiro investido pelos 

sócios. 

O ROE é expresso como uma porcentagem e é calculado da seguinte 

maneira: 

ROE = Lucro Líquido / Patrimônio Líquido 

Desta forma, temos: 

ROE  = (Lucro líquido / Patrimônio Líquido) x 100 

ROE = (1.000.600,69 / 1.300.600,69) X 100 

ROE = 0,7693 X 100 

ROE = 76,93% 

Isso significa que para o dinheiro que os sócios investirem tem um retorno 

de 76,93%. 

 

5.11 Ponto de Equilíbrio 

 

O ponto de equilíbrio é um indicador de segurança do negócio, pois 

demonstra o quanto é necessário vender para que as receitas se igualem aos 



 73 

custos. Indica ainda em qual momento, a partir das projeções de vendas a empresa 

estará igualando suas receitas e seus custos.  

Conforme Amaral (2006) uma das principais vantagens da gestão do Ponto 

de Equilíbrio é a de também permitir a avaliação dos riscos. 

A composição entre os gastos fixos e os gastos variáveis pode mostrar qual 

o nível de exposição da organização ao risco de negócio, ou seja, se a empresa 

possui ou não a agilidade ou a possibilidade de ajuste da sua estrutura de gastos 

para comportar a atuação da concorrência e manter suas margens de ganhos 

competitivas.  

O ponto de equilíbrio deve, também, ser entendido como a meta produtiva 

mínima para que o projeto encontre o equilíbrio entre os gastos empregados na 

geração e a entrega de produtos, e os recebimentos decorrentes de sua 

comercialização.  

Para se identificar o Ponto de Equilíbrio se faz necessário antes encontrar a 

Margem de Contribuição, ou seja, a parcela do lucro bruto das vendas que servirá 

para suprir com os demais gastos do negócio. 

A margem de contribuição é quanto sobra de receita para pagar os custos 

fixos e, consequentemente, ter lucro após as vendas, ou seja, indica quanto de 

receita sobra após o desconto dos custos diretos.  

Ela pode ser classificada como margem de contribuição unitária, quando a 

análise é feita única e exclusivamente sobre um produto/serviço ou total, quando ela 

é feita para toda sua produção/capacidade produtiva. Ela representa uma margem 

dos produtos vendidos que contribuirá para a empresa cobrir todos os seus custos e 

despesas fixas, chamados de custo de estrutura/suporte. 

Representada da seguinte forma: 

MC = PV - ( CV + DV ) 

Onde: 

MC = Margem de contribuição; PV = Preço de Venda ou Receita. Bruta 

Total; (Lembrando que Preço de Venda aqui refere-se à Receita e não preço de 

venda de uma unidade); CV = Custo variável ou Custo das Mercadorias 

Vendidas(CMV); DV = Despesa variável. Receita = (Preço de venda (da Unidade)) x 

quantidade vendida Índice de Margem de Contribuição (Imc) é a relação entre a 

Margem de Contribuição e o preço de venda. 
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Utilizando-se dos dados da Demonstração de Resultados, tem se: 

Custo Fixo = custo c/pessoal 

Custo Fixo = R$144.876,93  

Despesas Fixas = Despesas Operacionais e Resultado Financeiro 

Despesas Fixas = R$959.605,02 

Receita = R$6.681.710,79 

Custo Variável = custos dos produtos vendidos + custos indiretos de 

fabricação + terceirização 

Custo Variável = R$1.920.639,91 + R$208.610,63 + 1.184.171.08 

Custo Variável = R$3.313.421,62 

Fórmula de cálculo do Ponto de Equilíbrio 

Ponto de Equilíbrio = (Custo e Despesas Fixas / (Receita – Custo Variável)) 

x 100 

Ponto de Equilíbrio = ((144.876,93+ 959.605,62) / (6.681.710,79 – 

3.313.421,62)) x 100 

Ponto de Equilíbrio = (1.104.482.55 / 3.368.289,17) x 100 

Ponto de Equilíbrio = 0,3279 x 100 

Ponto de Equilíbrio = 32,79% 

Sendo esse percentual calculado sobre o faturamento apresentado na 

Demonstração de Resultado do Exercício, encerrado em 31/12/2016, da empresa, 

tem se os seguintes resultados:  

R$6.681.710,79 x 32,79% = R$2.190.932.96. Ou seja, R$ 2.190.932,96, 

seria o valor mínimo que a empresa teria que vender no ano para não ter lucro e 

nem prejuízo. 

 

5.12  Realidade X Projeções 

 

A empresa tinha uma previsão de vendas e recebimentos orçada em 

R$7.500.000,00, porém não conseguiu atingir, ficando o faturamento anual um 

pouco abaixo do previsto, com uma redução de aproximadamente de 13%. 

A redução nos recebimentos foi impactada diretamente pelo fato de não ter 

sido alcançado às metas de vendas, sendo isso acabou por refletir 

significativamente na geração de caixa da empresa no período.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com o estudo realizado, pode-se afirmar que o conhecimento 

sobre um investimento empresarial, é fundamental, visto que, o investidor precisa 

estar ciente das despesas, custos e lucros. Muitas vezes o investidor acredita que a 

recompensa sucederá em um curto prazo de tempo, porém, não ocorre, pois os 

lucro é obtido a longo prazo. 

Quanto mais conhecimentos sobre o segmento atuante, maiores serão as 

chances de a empresa obter sucesso e se alavancar no mercado. Pois, se os 

administradores estiverem atentos ao consumidor, analisar diariamente o produto 

ofertado, buscar a fidelização dos clientes, a empresa estará sempre em alta. 

Cada setor dentro da empresa investir um pouco mais de forma que cada 

colaborador saiba da sua importância dentro da organização. Sendo assim, os 

superiores precisam estar em comum ideia com seus subordinados, dando-lhe 

atenção, contribuindo com o seu sucesso  profissional,  buscando sempre respeitar 

e valorizar,  pois assim, esses colaboradores irão desenvolver suas atividades 

laborativas com mais satisfação e consequentemente reduzirá possíveis despesas 

com licenças médicas.   

Portanto, por meio do trabalho técnico realizado obteve-se como resultado: a 

criação do fluxograma que a empresa não possuía e está utilizando. Serão 

introduzidos novos processos administrativos nos quais será estudos aquele que se 

adequar a estrutura organizacional para elevar o controle. Além de ter sido analisado 

as ameaças da empresa estão atuando para transformá-los em vantagens.  

O acadêmico com o desenvolvimento deste trabalho obteve: estimulação de 

uma visão sistêmica, crítica e analítica, e oportunidade de mostrar todo 

conhecimento adquirido. O suporte dado pela faculdade e professores foi essencial 

para que tudo acontecesse.    
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APÊNDICE – A QUESTIONÁRIO 
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6 6 Visão da Empresa

( ) ( ) A visão está registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por todos os colaboradores.

( 102 ) ( x ) ( x ) A visão está registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por alguns colaboradores.

( ) ( ) ( ) A visão está definida informalmente, sendo de conhecimento apenas dos dirigentes.

( ) ( ) ( ) A visão não está definida.

  

6 6 Missão da Empresa

( ) ( ) A missão está definida e registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por todos os colaboradores.

( 109 ) ( x ) ( x ) A missão está definida e registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por alguns colaboradores.

( ) ( ) ( ) A missão está definida informalmente, sendo do conhecimento apenas dos dirigentes.

( ) ( ) ( ) A missão não está definida.

  

10 10 Objetivo da Empresa

( x ) ( x ) O objetivo está definido e registrado sob forma escrita e é conhecido e entendido por todos os colaboradores.

( ) ( ) ( ) O objetivo está definido e registrado sob forma escrita e é conhecido e entendido por alguns colaboradores.

( ) ( ) ( ) O objetivo está definido informalmente, sendo do conhecimento apenas dos dirigentes.

( ) ( ) ( ) O objetivo não está definido.

  

10 10 Estratégias da Empresa

( x ) ( x )
As estratégias, abrangentes aos principais aspectos do negócio, estão definidas formalmente por meio de método que considera a 

análise de informações internas e externas.

( ) ( ) ( ) As estratégias estão definidas informalmente, mas são consideradas informações internas e externas relacionadas ao negócio.

( ) ( ) ( ) As estratégias estão definidas informalmente e com uso restrito de informações internas e externas.

( ) ( ) ( ) As estratégias não estão definidas.

  

10 10 Indicadores e Metas

( x ) ( x ) Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para as principais estratégias e são comunicados aos colaboradores.

( ) ( ) ( ) Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para algumas estratégias.

( ) ( ) ( ) Os indicadores são estabelecidos para algumas estratégias, mas não existem metas relacionadas a estes indicadores.

( ) ( ) ( ) Não existem indicadores relacionados as estratégias.

  

10 10 Plano de Ação

( x ) ( x )
Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da empresa relacionadas às estratégias e são acompanhadas 

regularmente.

( ) ( ) ( ) Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da empresa relacionadas às estratégias.

( ) ( ) ( ) As ações são definidas informalmente para o alcance de algumas metas da empresa relacionadas às estratégias.

( ) ( ) ( ) Não existem planos de ação visando alcançar as metas da empresa relacionadas às estratégias.

  

10 10 Desempenho da Empresa

( x ) ( x )
A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, inclui aspectos abrangentes ao negócio, como por exemplo, financeiro, 

vendas, clientes, colaboradores, fornecedores, produção e uso de alguns indicadores e metas.

( ) ( ) ( )
A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, mas de forma restrita a alguns aspectos, como por exemplo, financeiro, 

vendas, atendimento e produção.

( ) ( ) ( ) A análise do desempenho da empresa é feita ocasionalmente, com foco principal no desempenho financeiro.

( ) ( ) ( ) Não é feita a análise do desempenho da empresa.

  

10 10 Desenvolvimento Gerencial

( x ) ( x ) Os dirigentes investem regularmente em seu desenvolvimento gerencial e aplicam os conhecimentos adquiridos na empresa.

( ) ( ) ( ) Os dirigentes investem esporadicamente em seu desenvolvimento gerencial e aplicam os conhecimentos adquiridos na empresa.

( ) ( ) ( )
Os dirigentes investem esporadicamente em seu desenvolvimento gerencial, mas não aplicam os conhecimentos adquiridos na 

empresa.

( ) ( ) ( ) Os dirigentes não investem em seu desenvolvimento gerencial.

  

6 6 Capacitação de Colaboradores

( ) ( ) Todos os colabores são capacitados com base em um plano de capacitação.

( 164 ) ( x ) ( x ) Os colaboradores são capacitados regularmente.

( ) ( ) ( ) Os colaboradores são capacitados eventualmente.

( ) ( ) ( ) Os colaboradores não são capacitados.

  

6 6 Finanças da Empresa

( ) ( ) Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa e orçamento com horizonte de pelo menos um ano.

( 171 ) ( x ) ( x ) Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa.

( ) ( ) ( ) Existem controles financeiros, mas não é utilizado fluxo de caixa.

( ) ( ) ( ) Não existem controles financeiros.

  

10 10 Práticas de Gestão

( x ) ( x )
Muitas práticas de gestão apresentam melhorias decorrentes da análise de resultados de diagnóstico de gestão, como por exemplo 

o MPE Brasil.

( ) ( ) ( ) Algumas práticas de gestão apresentam melhorias.

( ) ( ) ( ) Pelo menos uma prática de gestão apresenta melhorias.

( ) ( ) ( ) As práticas de gestão não demonstram melhorias.
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6 6 Grau de importância da inovação na empresa

( ) ( ) Empresa sistematicamente inova nos produtos, considera a inovação essencial, pesquisa por novos modelos/técnicas/materiais.

( 202 ) ( x ) ( x ) Empresa inova eventualmente conforme a exigência do mercado, considera a inovação necessária para se manter no mercado.

( ) ( ) ( ) Empresa inova pouco, não considera a inovação importante para o negócio ou que influencie muito em seu crescimento.

( ) ( ) ( ) Empresa não compreende a inovação.

  

3 3 Braisntorm (tempestade de idéias)

( ) ( ) Tem por prática utilizar o método brainstorm para levantamento de idéias, constantemente e regularmente.

( ) ( ) ( ) Já utilizou este método alguma(s) vez(es), mas sem regularidade.

( 210 ) ( x ) ( x ) Conhece o método mas não utiliza ou utilizou apenas uma vez.

( ) ( ) ( ) Nunca trabalhou desta forma e desconhece o método.

  

3 3 Estímulos à inovação

( ) ( ) Estimula os colaboradores à inovarem e/ou sugerirem inovações com formas de reconhecimento/premiação de melhores idéias.

( ) ( ) ( )
Estimula os colaboradores à inovarem e/ou sugerirem inovações mas sem formas definidas de reconhecimento/premiação de 

melhores idéias.

( 217 ) ( x ) ( x ) Repassa aos colaboradores a importância de inovar porém não há nenhum tipo de incentivo.

( ) ( ) ( ) Não há esta política de incentivo à inovação.

  

0 0 Sugestões dos Funcionários

( ) ( ) Há uma coleta formal de sugestões, com procedimentos bem definidos.

( ) ( ) ( ) Há uma coleta formal de sugestões, mas sem os procedimentos bem definidos.

( ) ( ) ( ) Há uma coleta informal.

( 225 ) ( x ) ( x ) Não coleta sugestões e idéias.

  

0 0 Análise das sugestões dos funcionários (processo formalizado)

( ) ( ) Há uma análise semanal das sugestões com processo formalizado definido, fazendo parte do planejamento da empresa.

( ) ( ) ( ) Há uma análise mensal das sugestões com processo formalizado definido.

( ) ( ) ( ) Há uma análise a cada 3 meses mas não tem processo formalizado definido.

( 232 ) ( x ) ( x ) Não há análise das sugestões e idéias.

  

10 10 Planeja novos produtos

( x ) ( x ) Frequentemente – tem ao menos 2 novas idéias/projetos de inovação por ano, para novos produtos.

( ) ( ) ( ) Eventualmente – tem 1 idéia/projeto de inovação por ano, para novos produtos.

( ) ( ) ( ) Raramente – tem 1 idéia/projeto de inovação a cada 2 anos ou mais, para novos produtos.

( ) ( ) ( ) Não tem processo definido de planejamento de produtos.

  

10 10 Lança produtos ou inova em produtos já existentes

( x ) ( x )
Realiza pesquisa mensal com os clientes coletando informações sobre suas necessidades, recebe sugestões, implantando as 

melhorias (novos produtos ou produtos significativamente melhorados) necessárias após serem analisadas.

( ) ( ) ( )
Realiza pesquisa trimestral com os clientes coletando informações sobre suas necessidades, recebe sugestões, implantando as 

melhorias (novos produtos ou produtos significativamente melhorados) necessárias após serem analisadas.

( ) ( ) ( )
Recebe sugestões ou reclamações dos clientes (quando os próprios clientes entram em contato) e analisa a possível implantação de 

melhorias, inovações e lançamentos.

( ) ( ) ( ) Não inova em seus produtos de acordo com a opinião dos clientes.

  

10 10 Novos Produtos

( x ) ( x ) Lança produtos frequentemente – (2 ou mais vezes ao ano).

( ) ( ) ( ) Lança produtos eventualmente – 1 vez ao ano.

( ) ( ) ( ) Raramente – a cada 2 anos ou mais.

( ) ( ) ( ) Não faz lançamento de produtos.

  

10 10 Mudanças na Estética dos Produtos

( x ) ( x ) Realiza mudanças frequentemente – (2 ou mais vezes ao ano).

( ) ( ) ( ) Realiza mudanças eventualmente – 1 vez ao ano.

( ) ( ) ( ) Realiza mudanças raramente – a cada 2 anos ou mais.

( ) ( ) ( ) Não realiza mudanças, utiliza a cópia de produtos.

  

10 10 Parcerias

( x ) ( x ) Busca e utiliza frequentemente de parcerias com o Sistema S, Universidades, Centros de Pesquias, Fornecedores.

( ) ( ) ( ) Utiliza eventualmente quando oferecidas pelos parceiros.

( ) ( ) ( ) Utiliza raramente quando tem uma necessidade pontual.

( ) ( ) ( ) Não utiliza.

  

6 6 Materiais / Equipamentos / Insumos

( ) ( ) Busca constante por novos fornecedores e de fornecedores de materiais diferenciados, equipamentos e insumos.

( 282 ) ( x ) ( x ) Busca eventualmente por novos fornecedores e de fornecedores de materiais diferenciados, equipamentos e insumos.

( ) ( ) ( ) Busca por fornecedores, não se preocupando em atualizar o cadastro de fornecedores, utilizando as mesmas matérias primas.

( ) ( ) ( ) Aguarda a abordagem dos fornecedores em sua empresa.
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10 10 Planejamento de Marketing

( x ) ( x ) Planejamento estruturado, formalizado, implantado totalmente, com acompanhamento constante, com revisões e ajustes.

( ) ( ) ( ) Planejamento estruturado, formalizado, implantado parcialmente e com acompanhamento periódico.

( ) ( ) ( ) Planejamento estruturado mas informal, com acompanhamento periódico.

( ) ( ) ( ) Não possui planejamento.

  

10 10 Gestão de Relacionamento com Clientes

( x ) ( x ) Tem contato com os clientes diretamente pela empresa (CRM estruturado).

( ) ( ) ( ) Tem contato eventualmente com os clientes diretamente pela empresa.

( ) ( ) ( ) Tem contato exporadicamente com os clientes diretamente pela empresa.

( ) ( ) ( ) O contato é feito apenas pelos canais - representante comercial, vendedores, etc.

  

10 10 A empresa conhece o perfil dos seus clientes

( x ) ( x ) Conhece o perfil completo de todos os seus clientes ativos.

( ) ( ) ( ) Conhece parcialmente o perfil de todos os seus clientes ativos.

( ) ( ) ( ) Conhece parcialmente o perfil de 50% dos seus clientes ativos.

( ) ( ) ( ) Não conhece .

  

10 10 Comunicação com os Clientes 

( x ) ( x )
Possui processo estruturado e formalizado de comunicação mensal com os clientes buscando sugestões, realizando pesquisas de 

satisfação e pós-venda.

( ) ( ) ( )
Possui processo estruturado e formalizado de comunicação trimestral com os clientes buscando sugestões, realizando pesquisas de 

satisfação e pós-venda.

( ) ( ) ( )
Possui processo de comunicação informal, geralmente somente durante a venda, ou pelo representante externo e não diretamente 

da empresa.

( ) ( ) ( ) Não se comunica com os clientes ou se comunica apenas por necessidade do mesmo.

  

3 3 Meios de Divulgação

(banner, folders, outdoor, mídia interna, eventos, rádio, televisão, parceiros, patrocínios ou outros)

( ) ( ) ( ) Utiliza diversos meios (acima de 5) de divulgação de forma constante, mensalmente.

( ) ( ) ( ) Utiliza diversos meios (acima de 5) de divulgação de forma esporádica, até 6 vezes ao ano.

( 332 ) ( x ) ( x ) Utiliza poucos meios (até 4) de divulgação e de forma esporádica, até 4 vezes ao ano.

( ) ( ) ( ) Não utiliza.

  

10 10 Marca 
(exceto o nome da empresa – quando o nome fantasia é registrado – aqui se refere à marca /moda/produto) 

( x ) ( x ) Possui marca própria registrada.

( ) ( ) ( ) Possui marca própria e está em processo de registro.

( ) ( ) ( ) Possui marca própria mas não está registrada.

( ) ( ) ( ) Não possui marca própria.
  

10 10 Logomarca 

( x ) ( x ) Possui logomarca registrada.

( ) ( ) ( ) Possui logomarca em processo de registro.

( ) ( ) ( ) Possui logomarca mas não está registrada.

( ) ( ) ( ) Não possui logomarca.
  

10 10 Catálogo
( x ) ( x ) Possui catálogo impresso, catálogo digital e look book (fotos de linha de roupas ou estilos) design moderno e produção de moda.

( ) ( ) ( ) Possui somente catálogo impresso (design moderno e produção de moda).
( ) ( ) ( ) Possui catálogo impresso de qualidade mediana.
( ) ( ) ( ) Não possui / Não se aplica.

  
10 10 Relação com Fornecedores

(qualidade, prazo de entrega, preço, especificações técnicas, facilidade de comunicação)

( x ) ( x ) Possui processo estruturado de comunicação com fornecedores, buscando constantemente a qualificação destes.

( ) ( ) ( ) Possui processo estruturado de comunicação com fornecedores, mas sem a qualificação.

( ) ( ) ( ) Possui processo informal de comunicação com fornecedores.

( ) ( ) ( ) Não possui processo de comunicação com fornecedores.
  

3 3 Análise do Ciclo de Vida do Produto

( ) ( ) Faz análise constantemente, avaliando que nível se encontra os produtos, utilizando a Matriz BCG e o Ciclo de Vida do Produto.

( ) ( ) ( ) Faz análise do mix de produtos considerando a matriz BCG.

( 372 ) ( x ) ( x ) Faz análise exporadicamente, mas sem critérios.

( ) ( ) ( ) Não analisa os produtos no ciclo de vida.
  

10 10 Estratégia de Preço 

(análise dos concorrentes, análise do mercado, análise do custo)

( x ) ( x ) Possui estratégia estruturada ,formalizada e implantada na totalidade.

( ) ( ) ( ) Possui estratégia estruturada ,formalizada e implantada parcialmente.

( ) ( ) ( ) Possui estratégia estruturada, mas informal.

( ) ( ) ( ) Não possui estratégia de preço.
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10 10 Estratégia de Marketing Digital / Virtual

( x ) ( x ) Possui estratégia estruturada, formalizada e implantada na totalidade.

( ) ( ) ( ) Possui estratégia estruturada, formalizada e implantada parcialmente.

( ) ( ) ( ) Possui estratégia estruturada, mas informal.

( ) ( ) ( ) Não possui estratégia.

  

10 10 Planejamento de Marketing Digital / Virtual

( x ) ( x ) Planejamento estruturado, formalizado, implantado totalmente, com acompanhamento constante, com revisões e ajustes.

( ) ( ) ( ) Planejamento estruturado, formalizado, implantado parcialmente e com acompanhamento periódico.

( ) ( ) ( ) Planejamento estruturado mas informal, com acompanhamento periódico.

( ) ( ) ( ) Não possui planejamento.

  

10 10 Site Institucional

( x ) ( x ) Site atualizado mensalmente, informações importantes, design moderno, fotos com resolução, interligado às redes sociais.

( ) ( ) ( )
Site atualizado eventualmente, informações importantes, design mediano/comum, fotos com resolução mediana, conectado às 

redes sociais.

( ) ( ) ( ) Site desatualizado (informações defasadas, contatos) desconectado às redes sociais.

( ) ( ) ( ) Não possui site institucional.

  

0 0 Loja Virtual / E-commerce  (B2B, B2C, M-commerce, S-commerce)

( ) ( ) Possui loja com vendas crescentes, utiliza as ferramentas de gestão da web, atualizando-a mensalmente.

( ) ( ) ( ) Possui loja com vendas crescentes, não utiliza as ferramentas de gestão da web, atualizando-a mensalmente.

( ) ( ) ( ) Possui loja, não utiliza as ferramentas de gestão da web, está desatualizada a mais de 6 meses.

( 425 ) ( x ) ( x ) Não possui loja.

  

6 6 Redes Sociais e Fanpage

( ) ( )
Está inserido nas principais redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, Twitter) possuindo colaborador para a função e 

atualizando as mesmas diariamente.

( 430 ) ( x ) ( x )
Está inserido nas principais redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, Twitter) mas não tem colaborador responsável 

para a função e a atualização é realizada mensalmente.

( ) ( ) ( ) Está inserido em algumas redes sociais porém desatualizadas ou com poucas postagens.

( ) ( ) ( ) Não está nas redes sociais.

  

10 10 Empresa On Line

( x ) ( x ) Usa os 4 Pilares do Marketing Digital para atuação no mundo virtual (Encontrabilidade/Usabilidade/Credibilidade/Vendabilidade).

( ) ( ) ( ) Conhece mas não utiliza os 4 Pilares do Marketing Digital na íntegra / totalidade.

( ) ( ) ( ) Conhece mas não utiliza os 4 Pilares do Marketing Digital.

( ) ( ) ( ) Não conhece e não utilizou os 4 Pilares do Marketing Digital.

  

10 10 Equipe

( x ) ( x ) Possui equipe de profisionais, específica e constante para administrar o site, loja virtual e as redes sociais.

( ) ( ) ( ) Utiliza a mesma equipe do departamento comercial da empresa, sendo esta mais uma atividade para o setor.

( ) ( ) ( ) Não possui equipe específica, a alternância de pessoas no manuseio do site, da loja e das redes sociais é constante.

( ) ( ) ( ) Não possui pessoas e equipe.

  

6 6 Ferramentas de Gestão

( ) ( ) Conhece e utiliza todas as ferramentas de gestão (Google Analytics, Google Adwords, Google Trends, Google Adsense).

( 456 ) ( x ) ( x ) Conhece as ferramentas de gestão (Google Analytics, Google Adwords, Google Trends, Google Adsense), mas utiliza algumas.

( ) ( ) ( ) Conhece as ferramentas de gestão, mas não as utiliza.

( ) ( ) ( ) Não conhece as ferramentas de gestão.

  

3 3 Anúncios pagos via Google ou Redes Socias

( ) ( ) Realiza anúncios frequentemente através de grandes redes, mensalmente.

( ) ( ) ( ) Realiza anúncios eventualmente através de grandes redes, trimestralmente.

( 464 ) ( x ) ( x ) Já realizou mas não tem por prática utilizar este tipo de serviço.

( ) ( ) ( ) Não ou não conhece estas ferramentas.

  

0 0 Marketing Vídeo

( ) ( ) Possui vídeo institucional e vídeos dos produtos.

( ) ( ) ( ) Possui vídeo institucional e vídeos dos produtos.

( ) ( ) ( ) Possui apenas o vídeo institucional.

( 472 ) ( x ) ( x ) Não possui.

  

6 6 Representatividade das vendas pela internet

sobre o volume total das vendas

( ) ( ) de 60% até 100%.

( 477 ) ( x ) ( x ) de 30% até 60%.

( ) ( ) ( ) até 30%.

( ) ( ) ( ) Não faz vendas pela internet.
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10 10 Licença Ambiental

( x ) ( x ) Empresa possui Licença Ambiental de Operação vigente.

( ) ( ) ( ) Empresa está em processo de licenciamento ambiental possuindo, protocolo da licença de instalação.

( ) ( ) ( ) Empresa está em processo de licenciamento ambiental possuindo, protocolo da licença prévia.

( ) ( ) ( ) Empresa não possui licença ambiental e não tem procedimento de licenciamento em andamento.

  

10 10 Cadastro Técnico Federal - IBAMA

( x ) ( x ) Empresa possui o Comprovante de Registro, Certificado de Regularidade do IBAMA e o responsável técnico com ART.

( ) ( ) ( ) Empresa possui o Comprovante de Registro e o Certificado de Regularidade do IBAMA.

( ) ( ) ( ) Empresa possui o Certificado de Registro mas não possui o Certificado de Regularidade, está em processo de cadastro no IBAMA.

( ) ( ) ( ) Empresa não possui o Comprovante de Registro nem o Certificado de Regularidade no IBAMA.

  

10 10 Política Ambiental

( x ) ( x ) Empresa possui Política Ambiental que norteiam seus princípios e objetivos com relação à preservação do meio ambiente.

( ) ( ) ( ) Empresa possui Política Ambiental, mas necessita de ajustes / atualização com relação à preservação do meio ambiente.

( ) ( ) ( ) Empresa está em processo de construção da Política Ambiental (Há evidências?).

( ) ( ) ( ) Empresa não tem Política Ambiental.

  

10 10 PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

( x ) ( x )
Empresa possui PGRS com recolhimento de ART e há evidências do cumprimento da correta destinação final dos resíduos sólidos 

(NF, MTR, Contrato de prestação de serviços).

( ) ( ) ( )
Empresa possui PGRS sem recolhimento de ART e há evidências do cumprimento da correta destinação final dos resíduos sólidos 

(NF, MTR, Contrato de prestação de serviços).

( ) ( ) ( )
Empresa possui apenas o PGRS formalizado mas não há evidências que comprovem a execução do plano (NF, MTR, contratos de 

prestação de serviços, resíduos espalhados pelo fábrica) e/ou destina parcialmente os resíduos mas não possui o PGRS formalizado.

( ) ( ) ( ) Empresa não possui o PGRS nem executa ações de destinação final de resíduos.

  

10 10 Armazenamento Temporário dos Resíduos (Baias)

( x ) ( x ) Armazena corretamente os resíduos por classe em ambientes separados da produção e isolados de pessoas, sol, chuva e solo.

( ) ( ) ( ) Está estruturando os ambientes para armazenar os resíduos conforme suas classes e normas da ABNT.

( ) ( ) ( ) Está estruturando os ambientes para armazenar os resíduos mas não está em consonância com as normas da ABNT.

( ) ( ) ( ) Não tem local apropriado para o armazenamento dos resíduos e/ou está armazenado juntamente na produção.

  

10 10 Destinação de Resíduos Gerados

( x ) ( x ) Empresa destina corretamente seus resíduos e materiais, acompanhando o PGRS, controlando todas os certificados de destinação.

( ) ( ) ( )
Empresa destina seus resíduos e materiais para empresas licenciadas, acompanhando o PGRS, mas não controla os certificados de 

destinação.

( ) ( ) ( ) Empresa destina seus resíduos e materiais, mas não acompanha o PGRS, e não controla os certificados de destinação.

( ) ( ) ( ) Não destina os resíduos para as empresas licenciadas.

  

10 10 Reciclagem de Resíduos

( x ) ( x ) Os resíduos passíveis de reciclagem são enviados para empresas/cooperativas devidamente licenciadas no órgão ambiental.

( ) ( ) ( ) Os resíduos recicláveis são enviados/doados para terceiros e há registros destas transferências.

( ) ( ) ( ) Os resíduos recicláveis são enviados/doados para terceiros e não há registros destas transferências.

( ) ( ) ( ) Não há coleta seletiva na empresa.

  

10 10 Efluentes Líquidos 

( x ) ( x )
A empresa trata seus efluentes líquidos na própria planta e/ou armazena corretamente para posterior envio para tratamento em 

empresas de terceiros devidamente licenciadas . (Caso a empresa não gere efluentes líquidos pontuar neste item).

( ) ( ) ( )
A empresa armazena os efluentes para tratamento em empresas terceirizadas, possui documentação e/ou armazenamento esta 

apropriado.

( ) ( ) ( )
A empresa armazena os efluentes para tratamento em empresas terceirizadas, mas não possui documentação e/ou armazenamento 

esta precário.

( ) ( ) ( ) Empresa utiliza água no processo produtivo e descarta sem tratamento.

  

0 0 Captação de Água da Chuva

( ) ( )
Empresa tem processo de captação da água da chuva, utilizando no processo produtivo, bem como na limpeza e higiêne. A água 

utilizada possui tratamento antes do uso. A água utilizado no processo produtivo é reciclada em circuito fechado e reutilizada.

( ) ( ) ( )
Empresa tem processo de captação da água da chuva, utilizando no processo produtivo, bem como na limpeza e higiêne. A água 

utilizada possui tratamento antes do uso. Não é tratada para o reuso.

( ) ( ) ( ) Empresa tem processo de captação da água da chuva, mas não trata a água antes do uso.

( 564 ) ( x ) ( x ) Não tem processo de captação da água da chuva.

  

10 10 Eficiência Energética (energia)

( x ) ( x )
Empresa possui Projeto Unifilar e Prontuário de Instalações Elétricas - PIE  (NR10), colaboradores treinados para manutenção, bem 

como, faz acompanhamento mensal do consumo de energia elétrica, verificando variações e também multas.

( ) ( ) ( )
Empresa possui Projeto Unifilar e Prontuário de Instalações Elétricas - PIE  (NR10), colaboradores treinados para manutenção, mas 

não faz acompanhamento mensal do consumo de energia elétrica, verificando variações e também multas.

( ) ( ) ( ) Empresa está em processo de elaboração do Projeto Unifilar e Prontuário de Instalções Elétricas(PIE) com profissional habilitado.

( ) ( ) ( ) Empresa não possui o Projeto Unifilar, Prontuário de Instalações Elétricas - PIE nem colaboradores treinados para manutenção.

  

10 10 Indicadores de Desempenho

( x ) ( x )
Empresa tem sistema de indicadores de desempenho, bem como, planejamento de ações para melhoria contínua, no que se refere 

a consumo de água, consumo de energia, destino de resíduos e materiais (volume).

( ) ( ) ( )
Empresa tem sistema de indicadores de desempenho, mas não realiza planejamento de ações para melhoria contínua, no que se 

refere a consumo de água, consumo de energia, destino de resíduos e materiais (volume).

( ) ( ) ( ) Empresa controla apenas faturas de pagamento, mas não faz análise crítica através da relação com indicadores de desempenho. 

( ) ( ) ( ) Não possui sistema de controle e indicadores de desempenho.
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10 10 Controle de Produção / Planejamento

( x ) ( x ) Possui setor de PCP completo e eficiente que controla toda a produção através de softwares/sistema operacional.

( ) ( ) ( ) Possui setor de PCP completo e o controle é realizados de forma não sistematizada.

( ) ( ) ( ) Possui colaborador/gerente de produção encarregado de controlar os pedidos que chegam na produção.

( ) ( ) ( ) Não possui controle adequado.

  

6 6 Cronometragem

( ) ( ) Utiliza constantemente a cronometragem nos processos (tempos e metódos).

( 809 ) ( x ) ( x ) Utiliza exporadicamente a cronometragem nos processos.

( ) ( ) ( ) Conhece mas não utiliza.

( ) ( ) ( ) Não utiliza a técnica da cronometragem nos processos.

  

10 10 Metas de Produção

( x ) ( x ) Possui metas de produção (diárias, semanais e/ou mensais) formalizadas e de fácil acesso aos colaboradores.

( ) ( ) ( ) Possui metas de produção formalizadas somente na esfera gerencial.

( ) ( ) ( ) Possui metas informais.

( ) ( ) ( ) Não possui metas.

  

10 10 Balanceamento

( x ) ( x ) Aplica frequentemente balanceamento formal nos processos.

( ) ( ) ( ) Aplica exporadicamente balanceamento formal nos processos.

( ) ( ) ( ) Conhece mas não utiliza.

( ) ( ) ( ) Não utiliza a técnica de balanceamento nos processos.

  

10 10 Logística

( x ) ( x )
Possui sistema eficiente e interligado de controle de estoque de matéria-prima, de produto acabado, armazenagem, 

movimentação e expedição.

( ) ( ) ( )
Possui sistemas separados de controle de estoque de matéria-prima, de produto acabado, armazenagem, movimentação e 

expedição.

( ) ( ) ( ) O sistema logístico atende de forma parcial às necessidades.

( ) ( ) ( ) Não possui sistema logístico eficiente.

  

10 10 Gerenciamento da Produção

( x ) ( x ) Os gestores da produção são pessoas que possuem experiência prática e formação técnica ou superior.

( ) ( ) ( ) Os gestores da produção são pessoas práticas sem formação técnica ou superior.

( ) ( ) ( ) Os gestores da produção são pessoas oriundas do chão-de-fábrica.

( ) ( ) ( ) Não possui gestores de produção.

  

6 6 Habilidade / Polivalência 

( ) ( ) Os funcionários são polivalentes, operando várias máquinas sem resistência e incentivados a operá-las.

( 849 ) ( x ) ( x ) Alguns funcionários operam várias máquinas e são incentivados a esta prática.

( ) ( ) ( ) Os funcionários conseguem operar outras máquinas mas não são incentivados a tal prática.

( ) ( ) ( ) Não há funcionários com habilidade para trabalhar em outras máquinas.

  

10 10 Instalações Elétricas

( x ) ( x ) As instalações elétricas do processo de produção atendem a necessidade de quantidade localização / posição / altura.

( ) ( ) ( ) As instalações elétricas do processo de produção atendem somente a necessidade de quantidade.

( ) ( ) ( ) Não são adequadas mas a empresa possui condições de adequá-la.

( ) ( ) ( ) As intalações elétricas não são adequadas ao processo produtivo.

  

10 10 Espaço Físico

( x ) ( x ) Os espaços são adequados à produção - preparação / distribuição / costura / acabamento / expedição.

( ) ( ) ( ) Os espaços são adequados parcialmente à produção - costura / acabamento.

( ) ( ) ( ) Não são adequados mas há condições de ampliação.

( ) ( ) ( ) Os espaços não são adequados e não há condições de ampliação.

  

10 10 Capacidade de Produção

( x ) ( x ) Tem capacidade para expandir a produção internamente e com a parceria de terceiros.

( ) ( ) ( ) Tem capacidade para expandir a produção com a parceria de terceiros.

( ) ( ) ( ) Está com a produção em sua capacidade máxima e não conta com a parceria de terceiros.

( ) ( ) ( ) A capacidade de produção da empresa é muito baixa, não atendendo a demanda de pedidos.

  

10 10 Equipamentos / Tecnologia / Maquinário

( x ) ( x ) Possui maquinários novos/modernos e adequados, e sempre aprimora processos dentro da empresa.

( ) ( ) ( ) Busca por novas tecnologias/maquinários/processos raramente ou quando realmente o mercado o cobra.

( ) ( ) ( ) Possui maquinários obsoletos e que geram manutenção periódica e que não traduzem em produtividade.

( ) ( ) ( ) Não possui maquinários e tecnologia suficientes para movimentar o setor produtivo da empresa.
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10 10 Funções e Responsabilidades

( x ) ( x ) Estão definidas, documentadas para todas as funções e conhecidas por todos os colaboradores.

( ) ( ) ( ) Estão definidas e documentadas para algumas funções.

( ) ( ) ( ) Estão definidas informalmente.

( ) ( ) ( ) Não estão definidas.

10 10 Seleção de Colaboradores

( x ) ( x ) A seleção é feita com padrão definido para todas as funções, considerando os requisitos e responsabilidades definidas na função.

( ) ( ) ( ) A seleção é feita com padrão definido para todas as funções.

( ) ( ) ( ) A seleção é feita com padrão definido para algumas funções.

( ) ( ) ( ) A seleção é feita de forma intuitiva.

  

6 6 Bem-estar e Satisfação dos Colaboradores

( ) ( ) São adotadas ações para identificar e promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores decorrentes de análises regulares.

( 916 ) ( x ) ( x ) São adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores decorrentes de análises eventuais.

( ) ( ) ( ) São adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores apenas quando problemas são detectados.

( ) ( ) ( ) Não existem ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores.

  

10 10 Satisfação dos Clientes

x ) ( x ) A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método formal para os principais grupos de clientes.

( ) ( ) ( ) A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método formal para alguns grupos de clientes.

( ) ( ) ( ) A satisfação dos clientes é avaliada eventualmente e de forma intuitiva.

( ) ( ) ( ) A satisfação dos clientes não é avaliada.

  

10 10 Reclamações de Clientes

( x ) ( x ) As reclamações recebidas são registradas e tratadas regularmente e o cliente é informado da solução dada à sua reclamação.

( ) ( ) ( ) As reclamações recebidas são registradas e tratadas regularmente.

( ) ( ) ( ) As reclamações recebidas não são registradas e são tratadas ocasionalmente.

( ) ( ) ( ) Não são disponibilizados canais de comunicação para os clientes apresentarem suas reclamações.

  

QUALIDADE
Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – PLANO DE AÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer? Atividades Até quando fazer? Quem fará?

GESTÃO Visão da Empresa
A visão está registrada sob forma escrita e é conhecida 

e entendida por alguns colaboradores.

Definir bem a visão da 

empresa aos colaboradores.

Colocar em edital metas da 

empresa, definir bem na hora da 

contratação metas,e perspectivas.

mar/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

GESTÃO Missão da Empresa
A missão está definida e registrada sob forma escrita e 

é conhecida e entendida por alguns colaboradores.

Definir bem a missão da 

empresa aos colaboradores.

Colocar em edital, na hora da 

contratação definir bem para o 

contratado, a missão da empresa.

mar/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

GESTÃO
Capacitação de 

Colaboradores
Os colaboradores são capacitados regularmente. Buscar cursos de capacitação.

Pegar colaboradores que tem 

potencial de crescimento, invistir 

em cursos para capacitação.

mar/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

GESTÃO Finanças da Empresa
Existem controles financeiros com utilização de fluxo de 

caixa.

Buscar saber sobre orçamento 

de horizonte de pelo menos 

um ano.

Dar um treinamento ao gerente 

financeiro, junto com o contador da 

empresa.

mar/18 Gerente Financeiro

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO

Grau de importância da 

inovação na empresa

Empresa inova eventualmente conforme a exigência do 

mercado, considera a inovação necessária para se 

manter no mercado.

Procurar inovações no 

mercado.

Indo em feiras especificas do ramo, 

visitando empresas do ramo em 

outros paises, como a china.

jun/18 Diretoria

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO

Braisntorm (tempestade de 

idéias)

Conhece o método mas não utiliza ou utilizou apenas 

uma vez.
Começar a utilizar o método.

Fazer mais dinamicas em grupo, 

discutir idéias, deixar o colaborador 

livre e confortavel para falar idéias.

jun/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO
Estímulos à inovação Não há esta política de incentivo à inovação.

Estimular os colaboradores a 

dar idéias de inovação

Criar premiações para quem inovar, 

e com a inovação melhorar os 

processos.

jun/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO
Sugestões dos Funcionários Não coleta sugestões e idéias.

Coletar sugestoes dos 

funcionarios.

Coletar dados em um caixinha de 

sugestões.
jun/18

Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO

Análise das sugestões dos 

funcionários (processo 

formalizado)

Não há análise das sugestões e idéias. Ter uma seleção das sugestões, o que seria viavel ou não.

O gerente de rh, junto com a 

diretoria, sentar e discutir o que 

daria para ser implementado

jun/18
Diretoria/ Gerente de 

Recursos Humanos

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO

Materiais / Equipamentos / 

Insumos

Busca eventualmente por novos fornecedores e de 

fornecedores de materiais diferenciados, equipamentos 

e insumos.

Buscar novas matérias primas, 

produtos mais tecnologicos.

Pesquisar novidades no mercado, 

abrir novas parcerias com 

fornecedores.

jun/18 Compras

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL

Loja Virtual / E-commerce  

(B2B, B2C, M-commerce, S-

commerce)

Não possui loja. Criar loja virtual em seu site.
Criar uma loja virtual em seu site, 

com promoções, descontos.
dez/17 Gerente Comercial.

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL
Redes Sociais e Fanpage

Está inserido nas principais redes sociais (Facebook, 

Instagram, Youtube, Pinterest, Twitter) mas não tem 

colaborador responsável para a função e a atualização é 

realizada mensalmente.

Fazer ações diarias nas redes 

sociais.

Colocar um colaborador 

responsavel por atualização diaria 

nas redes socias.

dez/17 Gerente Comercial.

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL
Ferramentas de Gestão

Conhece as ferramentas de gestão (Google Analytics, 

Google Adwords, Google Trends, Google Adsense), mas 

utiliza algumas.

Utilizar os progamas google.

Colocar um colaborador 

responsavel por pesquisas em 

programas google, para montar 

estratégias.

dez/17 Gerente Comercial.

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL

Anúncios pagos via Google 

ou Redes Socias

Já realizou mas não tem por prática utilizar este tipo de 

serviço.

Investir em anuncios pagos 

nas redes socias, e google.
Colocar um colaborador responsavel por pesquisas em anuncios pagos.dez/17 Gerente Comercial.

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL
Marketing Vídeo Não possui. Criar um marketing video. Contratar uma empresa especializado neste serviço, para fazer um marketing video.dez/17 Gerente Comercial.

MARKETING DIGITAL / 

VIRTUAL

Representatividade das 

vendas pela internet
de 30% até 60%.

Investir em marketing digital, 

para impulsionar as vendas 

pela internet.

Comprar anuncios pagos nas redes 

sociais e google, fazer anuncios 

diarios, fazer promoções.

dez/17 Gerente Comercial.

MEIO AMBIENTE Captação de Água da Chuva Não tem processo de captação da água da chuva.
Montar um sistema de 

captação de agua.

Comprar galões de captação de 

agua, e interligar eles as calhas da 

empresa.

jan/18 Diretoria.
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PRODUÇÃO Cronometragem
Utiliza exporadicamente a cronometragem nos 

processos.
Cronometrar os processos.

Colocar um colaborador 

responsavel, pela cronometragem 

dos processos.

dez/17 PCP

PRODUÇÃO Habilidade / Polivalência 
Alguns funcionários operam várias máquinas e são 

incentivados a esta prática.

Incentivar todos os 

funcionarios, a saberem 

operar varias maquinas.

Dar encentivos, premios. dez/17 PCP

QUALIDADE
Bem-estar e Satisfação dos 

Colaboradores

São adotadas ações para promover o bem-estar e a 

satisfação dos colaboradores decorrentes de análises 

eventuais.

Analisar mensalmente se a 

satisfação dos colaboradores 

está boa.

A pessoa dos recursos humanos, fazer pesquisas com os colaboradores, pela satisfação deles trabalharem na empresa.jun/18 Recursos Humanos.

QUALIDADE Fornecedores da Empresa

Os fornecedores são selecionados com critérios 

definidos e seu desempenho é avaliado apenas quando 

ocorre algum problema.

Analisar desempenho mensal 

dos fornecedores.

A pessoa de compras analisar se o 

fornecedor, está atendendo bem as 

necessidades da empresa.

jun/18 Compras.

MARKETING

(banner, folders, outdoor, 

mídia interna, eventos, 

rádio, televisão, parceiros, 

patrocínios ou outros)

Utiliza diversos meios (acima de 5) de divulgação de 

forma esporádica, até 6 vezes ao ano.
Investir mais em marketing.

Fazer ações de marketing com 

outdoor, banner, folders, entre 

outros.

jun/18 Gerente Comercial.

MARKETING
Análise do Ciclo de Vida do 

Produto
Faz análise exporadicamente, mas sem critérios. Utilizar a matriz BCG.

Utilizar mais a matriz bcg, para 

fazer analises dos produtos.
jun/18 Diretoria
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APÊNDICE C – LAYOUT DA EMPRESA 

 




