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RESUMO 

 
O presente relatório técnico relata o planejamento de melhorias para a empresa 
Padaria Santa Rita, que atua no ramo alimentício. As informações contidas no 
relatório auxiliam para a melhor compreensão do funcionamento da empresa a 
realização da análise de mercado teve como finalidade, conhecer mais a respeito 
das características do setor e do segmento, os perfis dos consumidores, quem são 
os fornecedores e as ameaças da concorrência. A metodologia foi baseada na 
coleta de dados, realizados no diagnostico empresarial, através do questionário 
aplicado na empresa. Com informações coletadas através da realização do 
diagnóstico foi possível identificar falhas nas atividades da empresa. Através do 
plano de ação, foi possível propor ações com o intuito de solucionar os problemas 
identificados e consequentemente gerar possível crescimento para a empresa. Com 
o estudo da viabilidade financeira, foi possível analisar a situação financeira da 
empresa e identificar a viabilidade da realização das ações. Elaborou- se uma 
projeção do faturamento auxiliando a empresa na tomada de decisão. Atualmente 
vem sendo percebido o índice de aumento de empresas do ramo de panificação e 
confeitaria, e, por conseguinte a criação de empregos e elevação da demanda por 
produtos melhores e diferenciados, uma vez que os consumidores tem se tornado 
mais exigentes por produtos com qualidade, e com isso, as empresas do setor 
necessitam de máquinas e equipamentos para produzir e ainda colaboradores 
capacitados para atender a clientela. Modifica o mercado com a introdução de novos 
concorrentes que a cada dia estão mais capacitados e já adentram neste meio tendo 
consciência do que querem e do potencial existente no setor de panificação e 
confeitaria. Com isso, é preciso estar sempre inovando, propor novos produtos para 
a empresa. Assim, este trabalho tem a finalidade de trazer algumas sugestões de 
melhorias que serão colocadas à disposição do proprietário do empreendimento, 
para obter um crescimento positivo. 
 
Palavras chaves: Marketing, Varejo, Qualidade, planejamento, diagnostico 
empresarial, ações, viabilidade financeira. 
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ABSTRACT 
 
 

 

This technical report reports the improvement planning for the company Santa Rita 
Bakery, which operates in the food sector. The information contained in the report 
helps to better understand the operation of the company the purpose of the market 
analysis was to know more about the characteristics of the industry and the segment, 
the profiles of consumers, who are the suppliers and the threats of competition. The 
methodology was based on the data collection, performed in the business diagnosis, 
through the questionnaire applied in the company. With information collected through 
the diagnosis, it was possible to identify failures in the company's activities. Through 
the action plan, it was possible to propose actions with the purpose of solving the 
identified problems and consequently generated possible growth for the company. 
With the study of financial viability, it was possible to analyze the financial situation of 
the company and to identify the viability of the execution of the actions. A projection 
of the billing was elaborated helping the company in the decision making. Nowadays, 
the increase in the number of companies in the bakery and confectionery sector has 
been perceived, and consequently the creation of jobs and the increase of the 
demand for better and differentiated products, since consumers have become more 
demanding for quality products, and with this, the companies of the sector need 
machines and equipment to produce and still collaborators trained to attend the 
clientele. It modifies the market with the introduction of new competitors who are 
becoming more and more qualified and are already entering this milieu with 
awareness of what they want and the potential in the bakery and confectionery 
sector. With this, we must always be innovating, proposing new products for the 
company. Thus, this work has the purpose of bringing some suggestions for 
improvements that will be made available to the owner of the project, to achieve 
positive growth. 
 
Key words:  Marketing, Retail, Quality, planning, business diagnosis, actions, 
financial viability  
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INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o consumidor está cada dia mais exigente com os produtos 

que adquirem. No setor de panificação e confeitaria não é diferente, pois essa 

cobrança é desenvolvida por meio da comodidade, produtos de qualidade que 

venham a suprir suas necessidades no cotidiano. Hoje, uma das mudanças mais 

perceptíveis no setor é que em vários locais as padarias se tornaram centros de 

convivência e gastronomia. 

Essas alterações de comportamento dos consumidores trazem novos 

moldes para as padarias e confeitaria, fazendo com que introduza novos produtos, 

sejam mais saudáveis, produtos com maior qualidade para que possa acompanhar o 

gosto da clientela.  

Para Ferraz (1995), as empresas que não inovam são aquelas tidas como 

passivas, acabam assumindo uma função reativa perante as demandas de mercado.  

Um mercado de alimentos, onde prevalecem as grandes empresas, pequenas e 

médias precisam ter uma habilidade de ajustamento e desenvolvimento muito 

grande.  

Este relatório tem como objetivo realizar uma análise da empresa padaria 

Santa Rita, obtendo informações sobre o segmento em que atua e conhecendo mais 

a respeito de seus consumidores, fornecedores e concorrentes. 

Através do histórico da empresa e seu ambiente de trabalho, intende-se 

como funciona a estrutura organizacional representada no organograma, layout e 

seus processos operacionais, facilitando a compreensão das atividades realizadas 

dentro da empresa. As atividades são descritas através do fluxograma. 

A coleta dos dados foi fundamental para a realização do diagnostico 

empresarial, onde através das informações obtidas sobre a empresa e com os dados 

financeiros coletados na análise da viabilidade financeira e operacional, se pode 

propor as ações necessárias para a realização das melhorias na organização. 
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1 ANÁLISE DE MERCADO 

 

1.1 Apresentação Setorial 

 

O setor de alimentos, conforme Ferraz et al (1995), encontra-se no setor de 

indústrias tradicionais, sendo desenvolvido por organizações que diferem-se através 

da preparação e elaboração de produtos, destinados ao consumo final. Dessa forma 

acabam se tornando grandes dependentes da capacidade de compra do 

consumidor. 

 As indústrias tradicionais geralmente são empresas que têm atividades com 

métodos parecidos, buscando se distinguir por meio do desempenho em faixas de 

mercados distintas. Esse tipo de empresa precisa se esforçar para se impor no 

mercado competitivo 

Ferraz et al (1995) comenta que há uma enorme correlação entre empenho 

de gestão e valor da produção. Com isso, é preciso uma grande habilidade 

empreendedora direcionada, sobretudo, em relação à modernização de métodos de 

gestão e matéria-prima, mão de obra e equipamentos.  

Nessas empresas tradicionais existe uma enorme variedade de produtos. 

No caso da indústria alimentícia concentra-se na agricultura, onde seus insumos 

são perecíveis é essencial adotar um movimento de abastecimento de matérias-

primas, sem que haja estoques. (FERRAZ, et al, 1995).  

Com a inclusão de novas populações ao mercado consumidor, a procura 

por alimentos aumenta consideravelmente no mundo. No ano de 2012 o setor de 

alimentos representou uma estimativa de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) cujo 

faturamento de R$ 431,9 bilhões, desse valor, R$ 78 bilhões foi em bebidas. No 

interior de São Paulo o setor no ano de 2012 somou um valor de R$ 50,7 bilhões, 

com isso o número de empregado também cresceu 235.046 (5,66%). (INVESTE, 

2013). 

Embora haja grande expansão das panificadoras no mercado, existe uma 

verificação quanto a consumo mínimo por pessoa recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde – OMS, que é de 60 Kg de pão por ano. Porém, no ano de 2013 
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esse consumo de pães por pessoas no Brasil é bem menor quanto a estipulada e, 

sobretudo em relação aos outros países da América Latina.  (ABIP, 2014). 

 

Quadro 1 -  Consumo anual de pão, per capita, em 2013. 

País Consumo atual Relação consumo x mínimo recomendado pela OMS 

Chile 93 Kg Atingido 

Argentina 73 Kg Atingido 

Uruguai 51 Kg Não atingido 

Brasil 33,5 Kg Não atingido 

Paraguai 23 Kg Não atingido 

Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria – ABIP – 2014. 

 

Conforme o Sebrae (2008, p. 15) o setor de panificação possui propriedades 

artesanais e industriais. A panificação artesanal acontece quando as vendas 

incidem diretamente ao consumidor, e compreende as padarias, enquanto a 

panificação industrial é direcionada para o comércio atacado, onde seus produtos 

tem a capacidade de serem comercializados pelas padarias, supermercados e 

lanchonetes. A panificação industrial fabrica seus produtos em larga escala, 

enquanto o artesanal pode ser produzido “com ingredientes de uso comum nos 

lares brasileiros”. 

Em relação à panificação artesanal e industrial Canella (2012) menciona 

que ambos buscam atender aos desejos dos consumidores e impulsionar a 

elevação das vendas. Contudo, a panificação tradicional vem adquirindo ao longo 

dos tempos, aperfeiçoamentos, onde as receitas consideradas clássicas acabaram 

por receber outros produtos para incrementar como: canela, gergelim, entre outras, 

que venham a melhorar ainda mais o paladar do consumidor. 

Em 2014 conforme dados do Instituto Tecnológico da Panificação e 

Confeitaria – ITPC (2015) o setor ocasionou cerca de 850 mil empregos diretos e 

1,85 milhões de forma indireta, ocorrendo um aumento de 5,7% em relação de 

2013. 

Quanto à distribuição de padarias no país, o ITPC (instituto tecnológico da 

panificação e confeitaria) (2014) menciona que o Estado de São Paulo é o maior 

detentor de panificadoras no país num total de 12.764, em seguida vem o Estado do 
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Rio de Janeiro com 7.400 panificadoras, em seguida o Rio Grande do Sul com 

6.058 e Minas Gerais com 5.455. 

Conforme dados da ABIA (Associação Brasileira das Indústrias da 

Alimentação) em 2016 o setor de alimentos teve uma elevação de 9,3% em relação 

a 2015, fechando o ano com um faturamento de R$ 614,3 bilhões. O setor de 

alimentos e bebidas possui 32,5 mil empresas, sendo o setor que mais emprega: 

1,6 milhão de funcionários. (ABIA, 2017). 

No setor de alimentos, mais especificamente as padarias, vem se tornando 

lugares de convivência e gastronomia.  

Considerado como um varejo tradicional tem-se com o pão francês, como o 

item principal das padarias. A Panificação está entre um dos “maiores segmentos 

industriais do país e busca novos desafios e tecnologias que permitam sua 

afirmação definitiva como setor de relevância no cenário econômico”. (SEBRAE, 

2009, p. 9). 

De acordo com Pequenas Empresas Grandes Negócios (2008, p. 1) existem 

cerca de 63,2 mil panificadoras no mercado no país, sendo que 60 mil são 

consideradas micro e pequenas empresas. “O setor gera mais de 700 mil empregos 

diretos, dos quais 245 mil (35%) concentram-se na produção. Cento e vinte e sete 

mil empresários comandam esse mercado no País.” 

 
A maioria dos brasileiros consomem pão no café da manhã. [...]. Dos pães 
consumidos no Brasil, 86% são artesanais, correspondendo 52% ao pão 
francês. Quase metade do faturamento das panificadoras (48%) provém da 
produção própria, da qual 25% correspondem ao pão francês e 75% aos 
demais produtos. (PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS, 2008, 
p.1).  
 

Moura (2016) comenta as empresas do ramo de Panificação e Confeitaria 

soma um valor de vendas no ano de 2015 de R$ 84,7 bilhões, significando uma 

elevação de 2,7% em relação a 2014. Isso vem evidenciando que mesmo com os 

problemas em relação a economia brasileira, o setor conseguiu administrar bem, 

buscando vencer os desafios existentes no mercado. Para exceder os infortúnios, a 

panificação favoreceu-se adotando estratégias e tecnologias com o intuito de 

proporcionar melhores ganhos de produtividade e diminuição de custos, sem contar 

no espírito empreendedor e inovador.  

Para Batista (2014) as padarias estão mudando, isso é devido a 

necessidade de o setor ter que atender as necessidades do consumidor, bem como 
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a expansão das redes de supermercados, pois, passaram a fabricar pães e 

produtos panificados. 

Como visto, houve grandes alterações no setor de panificação e confeitaria, 

buscando sempre por maior comodidade, e assim elevar seu faturamento. Afinal o 

consumidor com o passar dos tempos tem se tornado mais exigente, buscando 

produtos com qualidade, novos concorrentes, e com isso exige-se mais capacitação 

para mantê-los.  

Muitas padarias e confeitarias entenderam a necessidade de inovar, trazer 

novos serviços, e produtos, melhorar sua capacitação para assim, manter em um 

mercado altamente competitivo. 

 

1.1.1 Cinco forças de Porter 

 

A análise das forças de Porter (2004) vem ser positiva na resolução das 

normas competitivas, devendo ser analisadas e compreendidas ao estudar uma 

indústria. 

Um dos propósitos fundamentais de Porter é que a empresa que vem a 

concorrer necessita ter uma estratégia competitiva, na qual pode ser concebida de 

forma clara através de um planejamento, ou ainda, evoluir através das atividades 

dos setores funcionais da empresa. 

Segundo Porter (2004) o lucro de uma indústria é papel fundamental para 

sua estrutura, pois é ela que determina as normas da competitividade, e segundo o 

autor está sujeito a cinco forças competitivas fundamentais que são evidenciadas na 

figura 1.  
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Figura 1: Forças que dirigem a concorrência na indústria 

 

 

Fonte: PORTER (2004, p. 4) 

 

1) Ameaça de entrada 

 Na concepção de Porter (2004) a ameaça de novos entrantes relaciona-

se na probabilidade de ingresso de novas empresas no mercado que geram 

recursos em regra substanciais bem como nova capacidade de fabricação e uma 

ampla vontade de ganhar parcela do mercado.  

O ingresso de novos concorrentes pode ter como implicações uma 

diminuição do rendimento da empresa já existente, uma vez que, a entrada de novos 

competidores vem a provocar uma diferença nos preços e aumento da demanda por 

insumos. 

2) Ameaça de produtos substitutos 

  A identificação de produtos substitutos é feita por meio de investigação 

na busca de outros produtos, que tem a capacidade de exercer o mesmo papel. Os 

produtos substitutos têm o poder de restringir ou amortizar as taxas de retorno de 

uma indústria ao obrigarem estabelecer um determinado valor nos preços que as 

empresas podem definir como lucro (PORTER, 2004).  

Para Porter (2004, p. 24) todas as empresas em uma indústria encontram-

se competindo com as indústrias de produtos substitutos, de modo que "quanto mais 

atrativa a alternativa de preço-desempenho oferecido pelos produtos substitutos, 

mais firme será a pressão sobre os lucros da indústria”.  
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De tal modo, a força competitiva dos produtos substitutos significa um 

perigo permanente para as empresas instaladas de uma indústria.  

Segundo Porter (2004, p. 25), os produtos substitutos que exigem maior 

atenção são aqueles que: “(1) estão sujeitos a tendências de melhoramento do seu 

"trade off" de preço-desempenho com produto da indústria, ou (2) são produzidos 

por indústrias com lucros altos".  

3)  Poder de negociação dos compradores:  

Conforme Porter (2004) os compradores concorrem com a indústria 

obrigando que os preços vão para baixo, iniciando transação por qualidade ou mais 

serviços e lançando os concorrentes uns contra os outros, com a capacidade de até 

afetar o rendimento da indústria. Por conseguinte, Porter (2004) menciona que um 

conjunto de compradores tem amplo poder de transação nas seguintes situações:  

1- Concentração dos Compradores no volume em relação às vendas do 

vendedor: se uma determinada parcela volumosa das vendas é obtida por um 

comprador, isto faz com que amplie a sua importância nos resultados.  

2- Participação do Produto nos Custos Totais: quão mais expressivos 

forem os custos pelos produtos obtidos pelos compradores, os produtos que 

necessitarem, maior será a influência para, comprarem os produtos com um preço 

mais lucrativo. 

3- Padronização ou não Diferenciação dos Produtos: os compradores 

perante várias alternativas de vendedores lançam uma empresa contra a outra na 

confiança de poder contar com fornecedores alternativos, e assim, acabará fazendo 

com que o preço baixe. 

4- Comprador Enfrenta Poucos Custos de Mudança: os compradores 

ampliam o seu poder de comercialização quando o vendedor se depara com custos 

de mudança. Porém, há altos custos de mudança que capturam o comprador a 

certos fornecedores.  

5- Lucros Baixos: quando os lucros dos compradores são diminuídos, 

geram-se situações para os compradores procurarem à redução nos custos das 

compras. Entretanto, compradores com alta margem de lucratividade acabam sendo 

menos sensíveis ao preço.  

6- Ameaça Concreta de Integração para Trás: os compradores produzem 

uma postura que tem o domínio de celebrar concessões quando os compradores 

são parcialmente interligados ou simbolizam um perigo real de integração para trás. 
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7 - Importância da Qualidade dos Produtos: os compradores têm pouca 

sensibilidade em relação aos preços do que a qualidade do seu produto é afetada 

pelo da indústria.  

8- Comprador tem total Informação: o comprador ao ter as informações 

referentes à demanda, o preço concreto de mercado, custos dos fornecedores, 

certamente, ele amplia o seu poder de transação em relação a uma circunstância de 

informação ineficaz. 

4) Poder de negociação dos fornecedores  

Os fornecedores têm o poder de chantagear as empresas de uma 

indústria quando aumentarem os seus preços ou reduzirem a qualidade dos 

produtos/serviços oferecidos e, podem implicar o rendimento de uma indústria caso 

não seja capaz de repassar os aumentos dos custos (PORTER, 2004). 

Porter (2004) faz referências as seguintes situações que qualificam um 

grupo poderoso de fornecedor:  

1- Grau de Concentração dos Fornecedores: quando os fornecedores são 

fragmentados por poucas companhias e mais centralizados do que a indústria para a 

qual comercializam, dispõem de maior habilidade de desempenhar um controle 

sobre os preços, qualidade e condições.  

2- Não está obrigado a lutar com outros produtos substitutos na venda 

para a indústria: a omissão de produtos substitutos expande a capacidade de 

transação dos fornecedores agrupados.  

3- Importância da indústria para o fornecedor: os fornecedores 

apresentarão mais força sobre as indústrias quando a venda para uma indústria não 

for expressiva em relação a proporção total de suas vendas.  

4- Importância dos Insumos para o negócio do comprador: quando o 

insumo é fundamental para o sucesso do procedimento de desenvolvimento do 

produto do comprador, ou ainda para a qualidade do produto produzido, cresce a 

capacidade de negociação do fornecedor.  

5- Os produtos do grupo de fornecedores são diferenciados ou o grupo 

desenvolveu custos de mudança: os fornecedores têm a capacidade de paralisar a 

possibilidade de o comprador utilizar como subterfúgio, jogar um fornecedor contra o 

outro por meio da distinção de seu produto bem como através do aumento dos 

custos de mudança como: equipamentos, assistência técnica, entre outros.  
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6- Fornecedores é uma ameaça concreta de integração para frente: esta 

situação se dá quando a indústria rejeita em aprimorar as condições de compra em 

face aos fornecedores dos produtos empregados pela indústria. 

A partir das cinco forças competitivas demonstradas, a empresa possui 

mecanismos de formular uma estratégia competitiva, adotando ações agressivas ou 

defensivas para gerar uma posição de defesa em uma indústria e, dessa maneira, 

adquirir um retorno maior sobre o investimento para a empresa.  

 

1.2 Análise do Segmento  

 

De acordo com o Sebrae (2009) a panificação está entre os maiores 

segmentos industriais do país e continua a buscar por novos desafios e tecnologias 

que possibilite definir-se como setor de importância no cenário econômico.  

O Instituto Tecnológico ITPC em 2012 realizou um estudo juntamente com 

a Associação Brasileira de Indústria de Panificação e Confeitaria – ABIP, onde 

constatou um aumento das empresas de Panificação e Confeitaria de 11,6%, 

simbolizando um faturamento de mais de R$ 70 bilhões. Para obter esses 

percentuais foram efetuadas pesquisas em 1600 empresas no país, compreendendo 

pequenos, médios e grandes representantes do setor. (ABIP, 2013). 

Esse crescimento no país vem colaborando de maneira considerável para 

os food servisses, onde proporcionam aos clientes produtos assados na hora, 

fazendo com que as padarias se tornem grandes locais gastronômicos, com 

capacidade de atender seus clientes em vários tipos de compra. Pode-se dizer que 

esse setor também colaborou para o aumento de empregos elevando para 2,9%, 

significando uma média de 23 mil funcionários contratados pelas padarias. (ABIP, 

2013). 

Para Almeida (2013, p. 1) ter uma boa padaria e confeitaria, vem a ser 

aquela que está disponível a atender a todas as classes sociais, ofertando produtos 

com qualidade e saborosos, que desenvolve no cliente o desejo de consumi-los. 

“Quem vai a padaria, sempre sai com algo que satisfaça seus olhos e o paladar”.  

 
Representam 23% do total da população e estão procurando hábitos mais 
saudáveis, por exemplo, ter mais tempo para se dedicar ao lazer. O 
envelhecimento está sendo retardado pela modernidade. Atualmente 
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encontramos dificuldades em atender plenamente aos desejos dos 
consumidores, pois estes mudam a cada instante. (SEBRAE, 2009, p. 20). 

 

Na empresa pesquisada os perfis dos consumidores que frequenta a 

padaria são dos mais variados tipos, desde crianças até idosos, cujo poder aquisitivo 

varia de médio e baixo, e apenas pouca parte dos clientes são considerados de 

renda alta. Contudo, o atendimento e os produtos são de qualidade para todos.  

 

1.2.1 Mercado consumidor  

 

O consumidor com o passar dos tempos vem mudando sua concepção de 

compra, pois tem se tornado mais exigente no momento da compra, busca por maior 

comodidade. Com a mudança do consumidor, também muda o mercado com a 

introdução de novos concorrentes, que estão cada dia mais capacitados ao adentrar 

em um nicho específico como, por exemplo, o de padaria e confeitaria. 

Com isso, esse setor também está em constante mudança, pois 

perceberam a grande necessidade na busca de inovação, novos serviços, e, 

sobretudo, novos produtos que atraem o cliente. 

 
São também tendências do setor fatores como modernização das indústrias, 
adoção de processos mais eficientes de fabricação, novas tecnologias, 
automatização e maior controle sobre a logística de produção, inclusão de 
produtos com maior valor agregado, informatização e investimento cada vez 
maior em treinamentos. (SEBRAE, 2009, p 19). 

 

Conforme o Sebrae (2009) perfil dos consumidores brasileiros vem 

modificando de maneira inesperada devido as mudanças econômicas e 

demográficas incididas nos últimos anos.  Estas mudanças é o que demandam as 

normas do mercado. 

O assunto de aproximação dos clientes vem a serem uns dos principais 

motivos das empresas de panificação, “fatores como qualidade, promoções e preços 

também estão entre os responsáveis pela decisão de compra pelos consumidores.” 

Deste modo, e imprescindível o setor estar capacitado para poder medir a relação 

com o cliente e, sobretudo, utilizar e buscar lucratividade com essa tendência que 

está em alta. (SEBRAE, 2009, p. 19).  
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Hoje em dia existem no mercado muitas mudanças no comportamento do 

consumidor, pois altera de acordo com as transformações econômicas e 

demográficas, e essas alterações ditam as regras do mercado.  

As principais mudanças identificadas pelo estudo são a inserção da 

mulher no mercado de trabalho; o aumento de casais jovens sem filhos; o 

crescimento do número de pessoas morando sozinhas; e o aumento da participação 

no consumo de pessoas acima de 50 anos de idade.  

Esses perfis dos consumidores estão alterando constantemente, devido 

aos melhoramentos econômicos e demográficos advindos nos últimos anos. Deste 

modo, são demonstradas quatro grandes tendências, que abrangem o setor 

da panificação e confeitaria. 

Mulheres: as mulheres com o passar dos tempos estão assumindo o 

controle dos lares, portanto, compreender o que elas almejam precisa ser prioridade 

em qualquer tipo de negócio. No setor de padarias e confeitarias algumas 

características dos produtos que as agradam: diet, light, orgânicos, pães naturais e 

confeitaria fina, e ainda aqueles produtos que possuem embalagens atraentes. 

(PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS, 2009). 

Hoje em dia, as mulheres por se tornarem grandes empreendedoras e 

responsáveis dos lares, estima-se que 31% detêm esse controle no Brasil. No 

entanto, estudos apontam que em 2020 esse percentual chegará a 46% no mercado 

de trabalho. (PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS, 2009). 

Casais sem filhos: tem sido cada vez mais comum encontrar jovens 

casais que demoram para a chegada de filhos. Isso gera um tipo de público que 

conta com duas rendas e nenhum filho, ou seja, são consumidores com bom poder 

aquisitivo. Para esse público, o estudo indica produtos que propiciem cuidados “a 

dois” em embalagem dupla e produtos embalados em duas porções individuais. 

(PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS, 2009). 

Pessoas que moram sozinhas: as pessoas que moram sozinhas são 

ávidas por conforto, tecnologia e praticidade. Isso cria uma série de oportunidades 

de consumo. Em 1996, essa fatia representava 3,2 milhões e para 2016 a projeção é 

de 12 milhões de pessoas. O indicado para esse público são produtos mais 

sofisticados, de alta qualidade, com ingredientes naturais aliados a alta tecnologia. 

Também fazem sucesso os produtos anti-idades, com apelo saudável. Adeptas da 
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praticidade, essas pessoas costumam recorrer com frequência a serviços de 

delivery. (PEQUENAS EMPRESAS GRANDES NEGÓCIOS, 2009). 

“O consumo daqueles que moram sozinhos cresce 6% ao ano, em média. 

Eles são responsáveis por 40% do aumento de vendas de produtos práticos e em 

porções individuais.” (SEBRAE, 2009, p. 20). 

Consumidores mais velhos: o envelhecimento da população brasileira é 

uma realidade. Hoje são 19 milhões de pessoas acima de 60 anos e estima-se que 

em 2020 esse número aumente para 30 milhões e no ano 2050 sejam, 

aproximadamente, 64 milhões de pessoas na terceira idade. Produtos orgânicos, 

com ingredientes naturais, linhas diet e light e o serviço de delivery são formas 

interessantes de atrair esse público. (PEQUENAS EMPRESAS GRANDES 

NEGÓCIOS, 2009). 

 

1.2.2 Mercado concorrente  

 

As padarias são tidas como um comércio tradicional no país, no qual vem 

sofrendo grandes mudanças devido o setor varejistas e ainda novos costumes e 

atitudes dos consumidores em relação aos alimentos. 

Para Campos (2011) essas modificações vêm a comprometer em relação 

a maneira de competitividade neste setor, com isso, as padarias acabam por buscar 

por novos serviços e produtos para competir a este moderno cenário. 

O motivo dessas alterações no varejo está embasado, sobretudo, nas 

influências desempenhadas pelos consumidores que buscam por novidades em 

produtos, serviços e atendimento. (CAMPOS, 2011). 

Todo tipo de negócio tem os seus concorrentes. Nas padarias existem os 

concorrentes diretos, ou seja, outras padarias. Já os concorrentes indiretos são os 

supermercados, lanchonetes, bares e outros. Os supermercados e mercearias de 

bairros são vistos como os principais concorrentes das padarias, isto acontece 

devido a introdução de itens panificados na lista de ofertas aos clientes.  (PROPAN, 

2014). 

Grande parte da concorrência vem, no entanto, dos supermercados que 
utilizam os pães como construtores de tráfego para atraírem consumidores 
à sua loja com prática de vendas de pães com preço abaixo do custo. O 
preço menor e a comodidade são fatores determinantes para a compra de 
pães nos supermercados. Também existem as padarias/indústrias de pães 
clandestinas (ou fundo de quintal) onde sem nenhuma higiene, 
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regularização, registros contábeis ou trabalhistas, pagamentos de impostos 
e taxas, além da apropriação indevida de energias e de água, produzem e 
vendem em carros ambulantes ou bicicletas (TEIXEIRA, 2009, p. 1). 

 

Somente no ano de 2007 a 2012 foram abertos 132.000 (cento e trinta e 

dois mil) mine mercados no país, no estado de Minas Gerais nesse período houve 

abertura de quase 8 mil mercados de vizinhança, sendo o estado com maior 

concorrência no setor de panificação. Nestes mercados, as de padarias e confeitaria 

vêm apresentando um crescimento estável, com resultado de 3,3% em 2013 e 3,4% 

em 2014 (BELISSA, 2014). 

Com esse cenário, o setor busca por um posicionamento estratégico 

vindo a tornar as padarias mais competitivas em relação à concorrência de mercado. 

Afinal os consumidores atualmente estão mais exigentes em relação à alimentação. 

Com isso, o setor acaba ficando a cada dia mais desafiador ser bem-sucedido. 

(CAMPOS, 2011). 

O setor de panificação vem se adequando com esse cenário, e ao mesmo 

tempo elevando sua produtividade, e variando seus produtos. No entanto os 

supermercados como concorrente ainda é uma grande preocupação, pois eles agem 

oferecendo produtos típicos das padarias, como doces, leite, e pães, onde muitas 

vezes o preço é menor que as padarias, sendo empregados como atrativo para atrair 

consumidores e adquirir um diferencial em relação aos concorrentes. (SANTOS, 

2011). 

Nos supermercados, tradicionalmente a seção de produtos de padaria 
ocupava-se apenas em atrair consumidores para consumirem os produtos 
em outras seções da loja. Porém, atualmente os supermercados possuem 
uma estrutura muito mais sólida, com um mix de produtos diversificados e 
de melhor qualidade, contribuindo, assim, para a maior fidelização da 
clientela dos supermercados. (SANTOS, 2011, p.1). 

Quanto aos concorrentes da empresa estudada, têm-se os 

supermercados, mercarias próximas ao local do estabelecimento, incluindo mais 

duas padarias. 

O estudo dos concorrentes é de suma importância e ao mesmo tempo 

auxilia o conhecimento do mercado quer atua, a fim de buscar melhor oportunidade 

para explorar, sem deixar-se intimidar para empreender. 
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1.2.3 Mercado fornecedor 

  
Na padaria Santa Rita há vários fornecedores, que para cada produto que 

tem para comércio, tem o seu próprio. Pois em padaria não tem somente pão para 

vender, e sim outros tipos de produtos para venda como: salgados, tortas, 

refrigerantes, doces em geral, leite entre outros, e como são produtos diferentes 

todos tem o seu próprio fornecedor.  

Para a farinha o seu fornecedor é a distribuidora Bunge, Farinhas 

Arapongas e a Maitê, onde possuem uma diferenciação em preços e para que possa 

obter mais lucros para a padaria sempre compra de quem fizer o melhor preço.  

Fornecedores salgados: o fornecedor de salgados e a R.M Salgados, por 

ser uma empresa que trabalha com parceria com a mesma, e ser da região, assim 

fica fácil o acesso.  

Insumos de tortas: o fornecedor é a Inguapã, onde oferece os 

ingredientes, produtos, para fazer à torta, sendo produzida na própria padaria. 

 Fornecedor de fermento: os fornecedores de fermentos são a Itaiupa, 

para Confeitar, trabalha-se com várias empresas de fermentos, pelo mesmo motivo 

que a farinha, devido a variação de preços de uma empresa para outra. 

Fornecedor de refrigerante: os fornecedores são as empresas Coca-Cola 

e a refriko. 

Fornecedores de leite: fornecedor é a Polly. E também tem a distribuidora 

Diflex onde fornece os produtos menores para completar a padaria como: Trident, 

Halls, balas em geral. 

 

1.3 Avaliação Estratégica  

 

1.3.1 Matriz BCG 

 

É um método gráfico que possibilita conferir as variedades de produtos ou 

unidades de um empreendimento, pautada no volume, participação de mercado e 

seu crescimento com a finalidade de buscar as tomadas de estratégias, mas 

condizentes a respeito do negócio. 
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Ortiz (2008) comenta que essa ferramenta criada pela empresa de 

consultoria Boston Consulting Group vem a ser um gráfico com o objetivo de verificar 

a posição dos produtos no mercado em relação aos concorrentes, bem como ter 

conhecimento com precisão sobre seus produtos com o que as outras empresas, 

onde possa possibilitar determinar a estratégia adequada para garantir a 

manutenção da competitividade. 

Matriz BCG foi designada para levar em consideração as necessidades 

tanto de negócios de grande porte, como também dos menores em poder adaptar-se 

as suas funcionalidades. (ORTIZ, 2008). 

Para Liberato (2017, p. 1) essa matriz tem o objetivo de “manter e alocar 

recursos de acordo com duas variáveis: a participação do produto no mercado e o 

crescimento do mercado de atuação”. 

Kolter (2000) traz a composição da Matriz BCG, apresentada na Figura 2. 

Pontos de Interrogação: vem a ser as empresas que atuam em mercados de alto 

crescimento, porém com baixas participações relativas, deste modo, o Ponto de 

Interrogação necessita de alto investimento.  

A Estrela: caso o negócio tem sucesso, torna-se uma estrela. É 

considerado o líder no mercado de alto crescimento, no entanto, ainda não gera um 

fluxo de caixa positivo.  

A vaca leiteira: é no momento em que a taxa anual de crescimento de 

mercado, desse modo, a Estrela se torna uma Vaca Leiteira. 

Abacaxi: são aqueles produtos que tem pouca participação no mercado, 

gerando assim, lucros baixos ou ainda, prejuízos. 
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Figura 2: Matriz BCG 

 

Fonte: Autores do trabalho (2017) 

Na figura 3 é demonstrada a matriz BCG da empresa pesquisada. 

Figura 3: Matriz BCG da empresa Padaria Santa Rita 

                                                        

 

Fonte: Autores do trabalho (2017). 

 

http://boxloja-blog.s3.amazonaws.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/bcg.jpg
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A Matriz BCG que se encontra sendo a figura 3 mostra as seguintes 

informações. 

 Estrela: Está direcionada para bolos, doces em geral: Pois são produtos 

que tem muita procura, e ambos o crescimento em lucros são altos, podendo chegar 

até em 300%.  

Em questionamento: A rosca doce, pão doce, ambos saem muito pouco, 

pouca procura, e seus valores, seus ingredientes, sobem de uma forma inesperada. 

 Vaca leiteira: Está direcionada ao pão francês, por ser o carro chefe da 

padaria, o pão vende a todo o momento, e seu preço sempre mantem, raramente 

tem aumento.   

Abacaxi: Salgadinhos, refrigerantes e barra de cereal: Por serem 

produtos adquiridos de terceiros, seus valores mantem e por se tratar de uma 

padaria, a procura desses produtos são poucas. 

 

1.3.2 Matriz SWOT 

 

A Matriz Swot de acordo com Fagundes (2010) teve seu início na década 

de 1960, onde cursos de Administração passaram a enfocar sobre "Forças" e 

"Fraquezas" "Oportunidades" e "Ameaças" de uma empresa. 

Atualmente no mercado empresarial é necessário adotar um método de 

avaliação e comportamento das empresas, pois a cada dia, o mercado está mais 

competitivo, sendo necessário empregar mecanismos que ofereça suporte na 

obtenção do sucesso organizacional.  

Ter conhecimentos das particularidades internas e externas de uma 

empresa é fundamental, para a tomada de decisões. A análise SWOT vem a ser 

esse mecanismo, pois vem a proporcionar ao gestor de verificar como está sua 

empresa diante de seus concorrentes. (FAGUNDES, 2010). 

Ulrich et al (2002) traz uma definição da Matriz Swot: 

 

A análise SWOT é uma das técnicas mais utilizadas em investigação social, 
quer na elaboração de diagnósticos, quer em análise organizacional ou 
elaboração de planos. [...]. Na realidade, devido a sua aparente 
simplicidade, esta técnica emergiu como uma das preferidas por técnicos de 
todas as áreas. (ULRICH, et al, 2002, p.212). 

De acordo com Chiavenato (2005), seu papel é verificar as oportunidades 

e as ameaças externas à organização juntamente com os pontos fortes e fracos. A 
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análise estratégica efetuada por meio da matriz SWOT é uma técnica muito 

empregada na gestão estratégica competitiva.  Os quatros elementos vêm a ser 

como indicadores da situação da organização. (Figura 4). 

 

Figura 4: Matriz Swot 

 

                                             Fonte: Chiavenato; Sapiro (2003). 

Como verificado a Matriz SWOT é um instrumento fundamental para uma 

empresa, por meio dela, é possível a empresa ter um panorama claro e objetivo em 

relação suas forças e fraquezas no ambiente interno e suas oportunidades e 

ameaças no ambiente externo, com isso, através dessas análises os 

empreendedores podem desenvolver estratégias para adquirir maior vantagem 

competitiva e atuação organizacional. 

Na figura 5 é demonstrada a matriz Swot da empresa pesquisada. 
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Figura 5: Análise Swot da empresa Padaria Santa Rita 

 

Fonte: Autores do trabalho (2017). 

 

 

Forças: Os preços são diferenciados dos demais concorrentes, no bom 

atendimento: sempre tratar com muito respeito os clientes essa é a principal. 

Qualidade nos produtos: todas as matérias primas são de primeira qualidade. 

Fraquezas: Poucos funcionários, por não ter capital financeiro para 

manter vários funcionários.  

Oportunidades: Agregar produto é sempre buscar novidades, 

trabalhando com outros produtos. Quanto a amplia o estabelecimento, por ser 

pequena, aumentar a área para poder trazer novidades, produtos diferenciados. 

Ameaças: Ambulantes ilegais, por eles não pagar tributos, funcionários, 

pode vender seus produtos a menor preço. 

 

1.3.3 Matriz ANSOFF 

 

A matriz Ansoff foi criada em 1965 trazendo quatro categorias: penetração 

no mercado, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e 

diversificação. 

 

 

Forças 
 

Preço  
Bom atendimento 

Qualidade nos produtos 

Oportunidades 
 

Agregar produtos 
Ampliar o estabelecimento 

Fraquezas 
 

Poucos funcionários 

Ameaças 
 

Ambulantes ilegais 
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Figura 6: Matriz Ansoff 

 

Fonte: Autores do trabalho (2017). 

 

A penetração de mercado é a estratégia onde se pode pesquisar produtos 

tradicionais em um mercado tradicional, dessa maneira, sugere uma orientação de 

aumento através do crescimento na participação nos mercados atuais para os 

produtos já existentes. (ANSOFF, 1979). 

Na exploração de mercado novo com produtos tradicionais, recomenda 

buscar novos mercados para empresa. Isso pode ser obtido através de expansão 

geográfica ou busca de novos segmentos. (MAXIMIANO, 2004). 

Em relação ao desenvolvimento de produto “é a estratégia de explorar 

mercados tradicionais com produtos novos” (MAXIMIANO, 2004, p. 180). Deste 

modo, a empresa gera novos produtos ou realiza melhoramentos que mudam a 

intuição nos produtos, que possam vir a substituir os produtos existentes nos 

mercados de atuação da empresa. 

Na matriz Ansoff da empresa pesquisa é representada pela figura 7. 
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Figura 7: Matriz Ansoff da Empresa Padaria Santa Rita 

 

 

Fonte: Autores do trabalho (2017). 

 

 Penetração de mercado: Através do cartão fidelidade, irá atrair novos 

clientes, pois os clientes antigos vão divulgar a nova ideia, e com o cartão fidelidade, 

quando o cliente consumir certa quantidade de produtos, irá ganhar brindes. 

Desenvolvimentos de novos produtos:  A rosca é um produto que tem 

em qualquer padaria. Sim, mais são roscas doces, e a rosca salgada, é uma nova 

ideia que tem tudo para se adaptar no mercado. 

Desenvolvimento de mercado: através dos produtos novos, foi algo que 

se deu muito bem no mercado, e para cada vez mais ir adquirindo novos clientes, 

abriremos novas filiais em outras cidades da região, e abrir novos pontos na cidade, 

pontos estratégicos e de bastantes movimentos na cidade. 
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Desenvolvimentos de novos                    
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1.4 Identificação de Oportunidades 

 

O preço dos produtos na padaria Santa Rita, são diferenciados dos 

demais concorrentes, e com isso vai atraindo vários clientes, fazendo com que a 

procura de sua padaria seja maior, podendo aumentar mais seus lucros, pois 

enquanto que os demais acham que ele vendendo a menor preço está levando 

prejuízo, está sendo totalmente ao contrário, ele pode está a vendendo mais barato, 

mais também está vendendo em mais quantidades, fazendo a sua padaria lucrar 

mais. 

O cliente gosta de ser bem tratado onde quer que ele vá, e na padaria 

Santa Rita o bom atendimento é o ponto forte, os funcionários são muitos bem 

instruídos, sempre prezando os clientes, e com o excelente atendimento, os clientes 

sempre vai voltar, e muita das vezes faz até propaganda da mesma para amigos. 

Hoje onde quer que se vá para comprar algum produto, alimento, sempre 

buscamos algo de qualidade. E nessa questão o dono é muito rígido sempre exige 

os melhores ingredientes as melhores matérias-primas, para fazer seus produtos 

com a maior qualidade possível, para satisfazer bem seus clientes. 

  Hoje a padaria está em um estabelecimento de porte médio, e sua 

freguesia está cada vez mais aumento devido aos seus preços, atendimentos, e de 

seus produtos, e assim o que tem em mente é ampliar o estabelecimento para poder 

atender com mais comodidade seus clientes, e ampliando o mesmo, poderá buscar 

novidades para vendas, e não vender somente produtos de padaria, expandir vender 

variedades, algo que evitaria seu cliente buscar em outros comercio, adquirindo tudo 

que precisasse ali mesmo. E com a absoluta certeza o seu rendimento irá aumentar 

cada vez mais. 

  A padaria no momento está com poucos funcionários, por não ter o 

capital financeiro para manter vários, mas como dito no parágrafo acima as coisas 

pode começar a fluir cada vez mais, pois está crescendo a clientela e 

automaticamente aumentando o capital, possibilitando assim um aumento no 

estabelecimento ou até mesmo de mais funcionários, e terá recursos financeiros 

para mantê-los na empresa. 
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2 ORGANIZAÇÃO  

 

É um sistema feito para atingir certos objetivos ou metas, todo ser 

humano almeja algo para sua existência, muitos deles pata atingir as suas metas, 

seja pessoal ou profissional, o colaborador necessita do reconhecimento pelas suas 

habilidades e as empresas para atingir as suas metas no mercado.  

O fato das empresas estarem em um mercado competitivo, necessitou de 

uma nova fórmula ao abordar sobre os componentes que forma uma organização. 

E com o passar dos tempos percebeu-se que a empresa passou a olhar o 

funcionário como ser humano, entendeu que se tratava de um ponto principal para 

manter a produtividade e a qualidade dos produtos ofertados no mercado de 

trabalho. 

Nesse sentido, Guimarães (1998) mostra o novo perfil das organizações 

da seguinte forma: 

O perfil das organizações está mudando, principalmente quanto à atenção 
com o potencial humano, este é que faz a diferença entre as empresas. [...] 
é importantíssima para as perspectivas de humanização nas relações de 
trabalho; houve o crescimento das organizações em qualidade e 
competitividade, exigindo-se flexibilidade e capacidade de inovação. Para 
tanto, os subordinados precisam de um ambiente com moral elevado e com 
tranquilidade para que possam dedicar o tempo necessário às atividades 
que lhes forma atribuídas. (GUIMARÃES, 1998, p. 247). 

O ambiente empresarial vem se transformando devido à globalização e à 

tecnologia, acarretando uma maior competitividade, forçando as organizações a se 

tornarem mais produtivas.  

Essa transformação trouxe um novo contexto para as organizações, 

visando o bem-estar de seus funcionários sendo estes os propulsores para a 

qualidade e produtividade dos produtos/serviços, dando aos empresários uma visão 

de se trabalhar com mais motivação. 

Ou seja, quaisquer grupos sociais formados por pessoas com várias 

tarefas e uma administração, que participam do marco de uma estrutura sistemática 

com o objetivo de cumprir certos objetivos e metas propostos.  
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2.1 Histórico da Organização 

O proprietário da padaria começou no ramo muito cedo. Aos 12 anos ele 

era ajudante de padeiro, e com o passar do tempo foi pegando amor à profissão. 

Com o passar do tempo com o desejo de abrir o seu próprio comercio ‘’ padaria’’, 

mas foi só depois de quase 20 anos trabalhando como funcionário, conseguiu abrir a 

sua própria padaria aos 31 anos. Isso aconteceu em 10/04/2012. 

 No início a padaria passou por dificuldades, pois não conseguia muitos 

clientes. Os produtos que iniciou eram: bolos, leite, salgados e o famoso pão 

francês. Com o passar dos tempos, foram aumentando seus produtos, e assim, 

comercializar outros tipos de mercadorias como: chips, refrigerantes, doces em 

geral. 

 Hoje após quase 5 anos de atividade a padaria Santa Rita é bem aceita 

pela população da cidade graças a seu ambiente agradável e seus produtos de 

qualidade.  

 

2.2 Estrutura Organizacional 

 
A estrutura organizacional é empregada conforme o objetivo e estratégia 

da organização, buscando atingir as situações ambicionadas. A estrutura de uma 

organização versa na forma como o comando e as atividades são coordenadas ou 

distribuídas e de que maneira será realizada a comunicação, sem sair dos objetivos 

da organização a serem alcançados.  

A estrutura organizacional é de grande relevância para empresas, pois 

para realizar uma distribuição de cargos para os funcionários é preciso ter certos 

critérios para poder liderar um departamento e função (ROBBINS, 2005). 

Para Vasconcellos (1989), a estrutura de uma organização pode ser 

conceituada como efeito de um procedimento, por meio do qual o comando é 

distribuído, tendo as atividades especificadas e na forma de comunicação 

esquematizada, possibilitando que as pessoas possam realizar as atividades e 

cumprir a autoridade que lhe é atribuída para alcançar os objetivos organizacionais. 

Para Robbins (2005, p.31), “uma organização é um arranjo sistemático de 

duas ou mais pessoas que cumprem papéis formais e compartilham um propósito 

em comum”.  
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Robbins comenta (2005, p.401) que uma “estrutura organizacional define 

como as tarefas são formalmente distribuídas, agrupadas e coordenadas”. 

Conforme verificado, a estrutura organizacional, para ser conceituada, 

precisa levar em consideração a estratégia de negócios da empresa, pois necessita 

agir de maneira concentrada. Assim, cabe à administração da estrutura 

organizacional analisar o ambiente interno e externo do seu empreendimento, para 

determinar, de forma condizente, a melhor maneira de trabalhar dentro do 

regulamento de sua organização. 

 

Tipos de Estruturas Organizacionais 

 

As estruturas organizacionais formais podem ser das seguintes formas: 

Funcional: Segundo Robbins (2005), a estrutura funcional é interligada 

em uma mesma unidade, indivíduos que exercem atividades numa mesma área do 

setor. A necessidade de obter certos especialistas por áreas técnicas e a existência 

de insuficiência na diversificação de produtos são as principais causas para obter 

esse tipo de estrutura. É estruturada por função da empresa. Ex: Departamento de 

Produção, Departamento Financeiro, Departamento de Marketing etc.  

Territorial: Este tipo ocorre quando há várias filiais em locais diferentes, 

sendo o gerente o responsável por toda atividade exercida dentro daquele espaço. 

Chiavenato (2000, p. 255) cometa ser geralmente utilizada por empresas 

que cobrem grandes áreas geográficas e cujos mercados são extensos. 

Está inserida com as diferentes localidades de empresa, onde o trabalho 

caminha de acordo com o mercado. 

Trata-se de instalações distribuídas em vários locais tendo as chamadas 

‘filiais’ que busca dar maior cobertura a um mercado com seus produtos/serviços. é 

usada quando a empresa é dispersa. Ex: região norte, região sul etc. 

Clientes – Esse tipo está inserido no interesse que o consumidor tem 

pelos produtos/serviços que são ofertados pela empresa. As unidades são divididas 

para cada tipo de cliente. 

Para Chiavenato (2000, p. 257) o departamento por cliente: 

 
Envolve a diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com o 
tipo de pessoa ou pessoas para quem o trabalho é executado. As 
características dos clientes – idade, sexo, nível socioeconômico, tipo de 
consumidor, etc. – constituem a base para esse tipo de departamento. 
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A estrutura por cliente focaliza um determinado tipo de cliente para os 

produtos/serviços que a empresa produz. 

Processos – Segundo Chiavenato (2000) esse tipo é frequentemente 

utilizado em empresas industriais nos níveis mais baixos da estrutura organizacional 

das áreas produtivas ou de operações. 

Para Maximiano (1995, p.277) quando a empresa trabalha com vários 

produtos, que apresentam diferenças importantes entre si, pode ser melhor tratá-los 

separadamente, no que diz respeito aos processos de fabricá-los e comercializá-los. 

Isto conduz a uma forma de organizar onde a responsabilidade é atribuída tendo o 

produto como critério. 

Projetos – A estrutura por projetos relaciona-se em projetos com prazos 

determinados, que atende um determinado cliente com necessidades específicas. 

Conforme Chiavenato (2000, p. 260-261) é uma estratégia utilizada em 

empresas de grande porte e que produzem produtos que envolvam grande 

concentração de recursos e prolongado tempo para sua produção. Requer uma 

estrutura organizacional “flexível e mutável, capaz de adaptar-se às necessidades de 

cada projeto a ser desenvolvido e executado durante um determinado prazo de 

tempo”. 

Matricial - a equipe trabalha para dois comandos simultaneamente. Em sua 

estrutura os colaboradores são subordinados em tempo real a um gerente funcional 

ou de divisão e a um gerente de projeto ou de grupo de divisão e a um gerente de 

projeto ou de grupo. Ex: em uma fábrica, a equipe de manutenção recebe ordens da 

gerência de manutenção e também da gerência de produção. 

 

2.2.1 Organograma 

O organograma é um tipo de gráfico que simboliza a estrutura formal da 

organização, trazendo sua disposição e a hierarquia dos setores. Existem inúmeras 

formas de se demonstrar a estrutura da empresa. A opção pelo tipo ideal é de 

acordo com a natureza da organização (ROBBINS, 2005). 

Segundo Chiavenato (2002), o organograma traz a hierarquia e separação 

das funções da empresa de acordo com o planejamento da administração. Mostra 

quem são os subordinados, os cargos e seus superiores. 
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Um organograma representa os cargos da empresa, e como estes cargos 

se relacionam entre si. Fornece também informações sobre a estrutura de 

autoridade (quem responde a quem) e a divisão de trabalho na empresa. 

 

Figura 8: Organograma da Empresa 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores do trabalho (2017). 

 

O organograma da empresa padaria santa Rita representado na figura 8, 

por ser de porte pequeno, o dono é o gerente. Ele cuida de todos os setores da 

padaria, no setor de vendas ele tem uma funcionária que trabalha como atendente, 

mas somente, para atender ao público, ele que faz o controle de financeiro, 

produção, compras, recursos humanos entre outras atividades. 

 

2.3 Unidades Organizacionais 

 

  As unidades organizacionais representam a estrutura interna de uma 

organização, as unidades organizacionais da empresa padaria santa Rita, são 

compras, vendas e financeiro na quais estão citados logo a seguir: 

Compras: tem por finalidades adquirir toda a matéria-prima, que será 

usada na empresa, e por se tratar de uma padaria, é uma área onde se torna muito 

movimenta, pois é dessa área que faz a padaria se manter. 

Vendas: E a área onde os clientes chegam para adquirir os seus produtos 

que desejam, onde ele coloca seus produtos a disposição de seus clientes. 

Financeiro: E o setor onde passa toda a movimentação do dia, onde são 

calculados todas as despesas e os lucros adquiridos. Onde tem os controles de suas 

contas a pagar os seus “boletos” 

 

 

 

VENDAS 

GERENTE 
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2.4 Layout (Estrutura Física) 

 

Segundo Martins (2005), a elaboração do layout é uma atividade 

multidisciplinar, que envolve diversas áreas da empresa. Para tanto, é importante 

utilizar a experiência de todos na elaboração, verificação e determinação de 

soluções.  

O arranjo físico, ou ainda layout, de uma empresa ou de apenas um 
departamento, nada mais é do que a distribuição física de máquinas e 
equipamentos dentro da organização onde, através de cálculos e definições 
estabelecidas de acordo com o produto a ser fabricado, se organiza os 
mesmos para que o trabalho possa ser desenvolvido da melhor forma 
possível e com o menor desperdício de tempo (CHIAVENATO, 2005, p. 86). 
 

 

Slack et al. (2002), ensina que definir o layout é decidir onde colocar todas 

as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção. O arranjo físico é 

uma das características mais importantes de uma operação produtiva, pois além de 

determinar a sua forma e aparência, mostra a maneira segundo a qual os recursos 

são transformados e como os mesmos fluem através de uma operação. 

  Figura 9: Layout da empresa Padaria Santa Rita 

2900,0 mm x 1288,9 mm

z

3700,0 mm x 900,0 mm

MESA 

FORNO 

INDUSTRIAL

BALCÃO

BANHEIRO

ESTOQUE

FORNO 

ELETRICO

FREEZER

CILINDRO

MODELADORA

ESTUFA

BALANÇABALANÇA

MESA

B
A

L
C

Ã
O

F
R

E
E

Z
E

R

 
Fonte: Autores do trabalho (2017). 
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 O layout da empresa padaria Santa Rita representado na figura 9, está 

demonstrando como ela é de um modo geral, como pode se notar que na parte da 

frente da empresa possui a entrada composta por duas portas grandes. Entrando na 

padaria tem um grande balcão e no lado esquerdo encontra-se uma prateleira com 

vários tipos de salgadinhos, e no lado direito um freezer com bebidas, e atrás do 

balcão tem três mesas. No fundo da padaria é o local da preparação dos produtos, 

onde têm fornos, cilindros, estufa, máquina modeladora, balança e outro freezer para 

colocar os produtos que precisa ficar refrigerados. Também na parte do fundo da 

empresa, tem um banheiro para uso dos funcionários, e na sala ao lado se encontra 

o estoque da padaria, e ao lado uma sala utilizada como deposito. 

 

2.5 Processos Operacionais (Fluxograma) 
 

O fluxograma dentro da administração é utilizado para se elaborar as 

rotinas dentro da empresa. O fluxograma também pode ser chamado de gráfico de 

procedimento, tendo com isso, vários tipos que vai de acordo com a sua destinação 

dentro da organização. 

Muitos funcionários dentro do setor administrativo se encontram sob um 

acúmulo de papéis em sua mesa, o que mostra uma incompetência, gerando 

demora no processo, acarretando um fluxo confuso e acabam por refletir no âmbito 

organizacional, mesmo porque há uma inter-relação das rotinas administrativas. 

Conforme Araújo (1994, p. 96) as alternativas do uso de fluxogramas são 

muitas. “O profissional de O & M, poderá escolher o modelo de fluxograma que 

melhor se adapte à sua forma de conduzir o estudo e também o melhor que se 

adeque à rotina. ” 

Sabe-se que dentro de uma organização, todos os funcionários têm a sua 

rotina, movimentação de papéis e dados. Essa sequência facilita uma melhor 

compreensão de que cada funcionário, não importa a sua posição hierárquica, deve 

executar essa rotina com rapidez.  

E, por ter várias alternativas de fluxograma, Araújo (1994, p.96) 

desenvolveu etapas conforme demonstrado no quadro 3 visando a racionalização do 

trabalho.  
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Quadro 2: Estratégia para a Rotina do Fluxograma 

 

Escolha da rotina a estudar A simples identificação do problema causado por uma 
rotina não é fator determinante do estudo dessa mesma 
rotina.  

Coleta dos passos e sua 
representação gráfica 

É a busca passo a passo do que faz cada um, aonde faz e 
como faz. O porquê faz.  

Análise dos métodos 
empregados no 
processamento atual 

É a característica de análise de toda a rotina, incluídas aí 
as pessoas, o que é feito, como é feito, a visão que essas 
pessoas têm da sua parte e de toda a rotina. 

Implantação de nova rotina O profissional de O & M deve estar sempre atento durante 
o período de implantação e de adaptação do pessoal a 
nova circunstância. 

Manuseio da rotina Compete ao profissional de O & M desenvolver esforços 
com o intuito de manter os movimentos que compõem a 
rotina de forma que seja possível o seu rápido 
aprendizado, ou de forma que outros possam dela tomar 
conhecimento, à medida que isso lhes seja relevante. 
Fonte: ARAÚJO (1994, p. 96). 

 

O profissional ao implantar essas etapas com o intuito de racionalização 

deve estar sempre presente, para poder corrigir possíveis falhas e ainda, verificar 

como o pessoal que irá conduzir a esses novos métodos durante a atuação prática. 

Segundo Araújo (1994, p.99-106) há uma variedade de técnicas 

existentes de fluxograma, devendo o profissional criar aquele mais compatível para 

cada tipo de rotina que são:  

 
Fluxograma sintético: é a representação de uma sequência dos vários 
passos ou de grupos de passos relativos a determinado processo, onde é 
oferecida uma ideia genérica do que é feito na rotina. 
Fluxograma de blocos: tem a finalidade de orientar preliminarmente o 
levantamento detalhado do processamento. Permite a representação do 
fluxo alternativo, ou seja, é possível estabelecer o processo positivo ou 
negativo. Tem por função de facilitar a leitura e interpretação do gráfico. 
Fluxograma esqueleto: é utilizada quando há consultas em documentos 
não estritamente ligados à rotina.  
Fluxograma de procedimento: exige bastante do seu elaborador por ser 
bem mais complexa que os outros fluxogramas. 
Fluxograma vertical: além da razoável formação e experiência do 
profissional de O & M, que as pessoas em contato com o gráfico também 
conhecem sua elaboração. Não é indicado para grupos de pessoas que 
tenham alguma dificuldade na leitura e interpretação de gráficos.  
 

 
Como visto, há várias maneiras de se determinar qual fluxograma é 

adequado para a empresa, o que exigem tomadas de informações diferentes.  

O fluxograma da empresa Santa Rita representado pela figura 10, 

funciona da seguinte maneira: o cliente ao chegar à padaria realiza o pedido do 
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produto de deseja, onde o vendedor pega o produto solicitado ou indica outro 

produto que as vezes é mais compensatório ao cliente, no qual ele pode aceitar o u 

negar e requerer apenas o produto que solicitou. Ao efetuar o pagamento o 

vendedor pergunta qual forma deseja se em dinheiro ou cartão de crédito. Sendo em 

dinheiro a venda é concluída. Sendo em cartão de crédito, o cliente tem que 

aguardar para a autorização do pagamento. Sendo aceito o cliente sai da padaria 

satisfeito. 
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Figura 10: Fluxograma da Empresa 
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O fluxograma tem por objetivo simplificar a rotina de trabalho, mas é de 

suma importância presença de um profissional de Organizações e Métodos para 

possíveis repasses de informações aos executores da rotina e ao mesmo tempo 

estará coletando dados que não estão presentes no fluxograma e fazer sanar essas 

falhas para não acarretar prejuízos em larga escala. 

 

 

2.6 Observação da Realidade Organizacional 

                  

 

Para observar e avaliar a realidade organizacional da empresa foi levado 

em contas as áreas de gestão de pessoas, produção, marketing, finanças, 

estratégias e inovação. Para isso foi aplicado um questionário buscando identificar 

quais investimentos a empresa faz em seus processos internos e quais as melhorias 

podem ser realizadas. 

Esse questionário permite a construção do gráfico radar, que é uma 

ferramenta de representação gráfica com o intuito de mostrar o grau de desempenho 

da empresa em cada uma das áreas. 

Dessa forma, a análise na empresa PADARIA SANTA RITA, foi possível 

constatar as principais fraquezas que a empresa está enfrentando e assim poder 

recomendar ações que melhorem a situação dentro das áreas de gestão, inovação 

de produto, marketing, marketing digital, meio ambiente, produção e qualidade.  

No gráfico 1 está representado à análise geral do diagnóstico. Nele 

poderemos ver que o marketing digital é a maior fraqueza da empresa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 

 
Gráfico 1: Gráfico Radar Análise Geral da Empresa Padaria Santa Rita 
 

 

                                  Fonte: Autores do trabalho (2017). 
 

No gráfico1, é a análise geral da pesquisa realizada na empresa, nele 

podemos perceber as dimensões pesquisadas, e o marketing digital está com nota 

20 bem abaixo das medias do que as outras, pois gestão se encontra com nota 4,0 e 

a inovação com 40 o marketing com 60, o meio ambiente com 60, a produção com 

60 e a qualidade com nota 60.  
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3 METODOLOGIA 

  

3.1 Análise e Discussão dos Dados  

 

Nesse tópico do trabalho se realiza uma análise do questionário aplicado 

e uma comparação das dimensões do estudo da empresa em relação a teoria, a fim 

de se analisar os fatores na teoria versus a realidade da empresa. 

A comparação dos dados é realizada pelas seis dimensões (Gestão de 

pessoas, produção e processos, marketing, finanças, estratégias e inovação e 

responsabilidade socioambiental) das respostas aplicadas com os conceitos dos 

autores.  

 

3.1.1 Dimensão 1: Gestão 

 

Na gestão para Slack, Chambers; Johnston (2009), buscar novas formas 

de gestão é procurar um diferencial, estar à frente de seus concorrentes.  

Contudo, conviver em um mercado altamente competitivo é uma tarefa 

árdua, sendo necessário estar sempre atento para o segmento, a fim de ter 

melhores resultados como a missão, visão e valores da empresa. 

A missão é considerada como o detalhamento da razão de ser da 

empresa. Na missão, tem-se definido o que a organização fabrica, sua previsão de 

aquisições futuras e qual suas expectativas em ser reconhecida pelos clientes e 

fornecedores (CHURCHILL, 2000). 

A visão tem por importância saber o que a empresa padaria Santa Rita 

almeja para o futuro. E também determinar e planejar os investimentos futuros. Para 

que a organização sempre busque o crescimento. 

O pensamento de Chiavenato (2005, p.66), de que a visão "estabelece 

uma identidade comum, referente aos propósitos da empresa em relação ao futuro, 

de modo a orientar o comportamento das pessoas quanto ao destino que a 

organização quer alcançar".  

Os valores para a empresa Santa Rita são de suma importância, pois é 

através dos mesmos que vamos alcançar e realizar a missão e visão da padaria. O 

valor da empresa de acordo com Kolter (2000) está ligado a quem se quer atingir, o 



50 
 

que deve representar baseado sempre nos valores que o produto/ serviço terá para 

o cliente. 

Deste modo, a empresa Padaria Santa Rita está sempre preocupada com 

esse fator, buscando constantemente recursos para melhorias. 

No gráfico 2, se encontra a análise de gestão da empresa 

Gráfico 2: Gráfico Radar Gestão da Empresa Padaria Santa Rita 
 

 
 

Fonte: Autores do trabalho (2017). 
 

No gráfico 2, está representando a pesquisa realizadas sobre a gestão e 

as notas que elas obterão, a visão da empresa está meio baixa ficou com nota 2, a 

missão da empresa nota 2 objetivo da empresa nota 2, estratégia da empresa nota 2 

indicadores e metas nota 0, plano de ação nota 2, desempenho da empresa nota 4, 

desenvolvimento gerencial nota 0 capacitação de colaboradores nota 2, finanças da 

empresa nota 10, e a pratica de gestão nota 6.  

 

3.1.2 Dimensão 2: Produção 

 
A produção para a empresa é importante para que se possa atender a 

demanda. Por ser uma empresa de pequeno porte, é projetada para atender as 

necessidades a fim de gerenciar os suprimentos, e poder esquematizar as compras, 

sempre acompanhando e controlando a produção desde o início com o objetivo de 

evitar desperdício e com isso, não gerar prejuízo. 
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Quanto a produção, Slack et al. (2009), comentam que assegurar que a 

produção aconteça de forma eficiente e que possa fabricar produtos e serviços como 

precisa, colabora para alcançar uma meta de competitividade. 

Assim, a empresa pesquisa utiliza de uma produção condizente e 

recursos produtivos disponíveis com quantidade e qualidade na ocasião certa. 

Balanceamento dentro de uma produção de acordo com Slack et al. 

(2009), visa criar mecanismos eficazes para garantir que a produção seja 

desempenhada de maneira contínua, sem que ocorra desperdícios ocasionados 

pela produção de estoques intermediários e desocupações originadas por tempo de 

espera no decorrer da produção 

    No gráfico 3, se encontra a análise de produção da empresa. 

Gráfico 3: Gráfico Radar Produção da Empresa Padaria Santa Rita 
 

 
 

Fonte: Autores do trabalho (2017) 

 
 No gráfico 3, estão representados as pesquisa realizadas sobre a 

produção e as notas que obterão, controle de produção / planejamento nota 2, 

cronometragem  nota 2, metas de produção nota 10, balanceamento nota 2, logística 

nota 6, gerenciamento da produção nota 6, habilidade / polivalência nota 2, 

instalações elétricas nota 10, espaço físico nota 10, capacidade de produção nota 2, 

e equipamentos / tecnologia / maquinário nota 6. 
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3.1.3 Dimensão 3: qualidade 
 

A empresa está sempre cuidadosa com a qualidade seja no atendimento 

ou na qualidade do produto, afinal o cliente torna-se foco principal da empresa, com 

a intenção de satisfazê-lo ao máximo, cliente satisfeito torna-se cliente fiel, pois tem 

a certeza de estar adquirindo um produto com padrões de qualidade. 

Com isso a empresa passa a ter muita credibilidade com o consumidor, 

pois as cerificações dão a garantia de qualidade e segurança para os mesmos. 

O bem-estar dos colaboradores é muito importante para a empresa 

Padaria Santa Rita, pois se os colaboradores não estiverem bem isso refletira aos 

cliente.  

Na qualidade, conforme Juran (1995) um dos significados de qualidade é 

o desempenho do produto, que se estiver de acordo com o esperado, proporciona a 

satisfação do cliente e o influencia a compra. 

Para obter produtos e serviços com qualidade é preciso que os 

colaboradores estejam satisfeitos com seu trabalho. Diante desse cenário 

Chiavenato (2000) comenta que os colaboradores são a peça chave dentro de uma 

empresa, pois atualmente a importância desses indivíduos no ambiente de trabalho 

vem sendo muito estudada, sendo estudo revelam alto índices de estresses no 

trabalho e assim acaba refletindo tanto na produtividade da empresa, em suas 

tarefas que estão exercendo como também no seu bem-estar. Com isso é preciso 

que as organizações tenham a conscientização de manter um colaborador satisfeito 

e motivado no desempenho de suas funções. 

Essa preocupação conforme o entendimento do proprietário da empresa 

Padaria Santa Rita com a qualidade nos produtos e serviços, vem ocorrendo uma 

vez que os consumidores passaram a entender mais dos seus direitos e 

consequentemente, exigem mais pelos produtos/serviços ofertados pelo mercado. 

Para se ter qualidade é preciso investimentos, o que gera um custo à empresa, 

sendo necessário para manter o sistema de qualidade em funcionamento. 

    No gráfico 4, se encontra a análise de qualidade da empresa. 
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               Gráfico 4: Gráfico Radar qualidade da Empresa Padaria Santa Rita 

 

 

Fonte: Autores do trabalho (2017) 

 
 No gráfico 4, estão representados as pesquisa realizadas sobre a qualidade 

e as notas que obterão:  

Funções e responsabilidades nota 6, seleção de colaboradores nota 10, 

bem-estar e satisfação dos colaboradores nota 2, satisfação dos clientes nota 6, 

reclamações de clientes nota 6, desempenho dos produtos / serviços / processos 

nota 6, fornecedores da empresa nota 6, processos nota 6, controle dos processos 

nota 2, saúde e segurança no trabalho nota 6, certificações nota 2. 

 
3.1.4 Dimensão 4: meio ambiente  
 
             Para a empresa Padaria Santa Rita é muito importante a preservação 

ambiental, para isso a empresa evita o desperdício e também as sobras, assim, a 

empresa não apenas ajuda na preservação do meio ambiente, mas também nas 

finanças. 

O meio ambiente proporciona aos seres humanos, todas as condições 

primordiais para sua existência, sem água para beber, ar para respirar, solo para 

plantar, o homem não conseguiria sobreviver.  
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De acordo com Braga (2008) para solucionar os problemas existentes 

sobre o meio ambiente, é necessária a contribuição de toda a sociedade, cada um 

contribuindo de acordo com a sua potencialidade. Deste modo, a empresa Padaria 

Santa Rita está em conformidades, sempre preocupada com esse quesito.  No 

gráfico 5, se encontra a análise de meio ambiente da empresa. 

Gráfico 5: Gráfico Radar meio ambiente da Empresa Padaria Santa Rita 
 

 

Fonte: Autores do trabalho (2017) 
  

 

No gráfico 5, estão representados as pesquisa realizadas sobre a 

qualidade e as notas que obterão: 

Licença ambiental nota 10, cadastro técnico Federal – IBAMA nota 0, política 

ambiental nota 10, PGRS – Plano de gerenciamento de resíduos sólidos nota 6, 

armazenamento temporário dos resíduos (Baias) nota 10, destinação de resíduos 

gerados nota 10, reciclagem de resíduos 10, efluentes líquidos nota 6, captação de 

agua da chuva nota 0, eficiência energética (energia) nota 0, indicadores de 

desempenho nota 2. 

 
3.1.5 Dimensão 5: Inovação do produto  
 

A inovação de produto está relacionada na formação e melhoria do 

desempenho dos produtos. Essa maneira de inovação é muito verificada pelo cliente 

da empresa, pois envolve o surgimento de um produto novo ou a melhoria de um 
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produto existente como, por exemplo, o doce “sonho”, toda padaria tem esse doce 

tão antigo e que muitos clientes gostam. Esse “sonho” pode ser aperfeiçoado com a 

sua massa, deixa-la mais leve, com recheio mais encorpado. 

Slack et al. (2009), comentam que inovar tem função essencial na 

sociedade, gerando instrumentos no desenvolvimento de produtividade.  

Na empresa Padaria Santa Rita é sempre muito importante a inovação ou 

criação de novos produtos, assim a empresa mantem a satisfação dos clientes e 

também pode conquistar novos. No gráfico 6, se encontra a análise de inovação de 

produto da empresa. 

 

Gráfico 6: Gráfico Radar inovação de produto da Empresa Padaria 
Santa Rita 

 
 

 
 

Fonte: Autores do trabalho (2017) 
 

No gráfico 6, estão representados as pesquisa realizadas sobre a 

inovação de produto e as notas que obterão: 

Grau de importância da inovação na empresa nota 6, braistorm 

(tempestade de ideia) nota 2, estímulos a inovação nota 6, sugestões dos 

funcionários nota 6, analise das sugestões dos funcionários (processo formalizado) 

nota 2, planeja novos produtos nota 2, lança produtos ou inova em produtos já 
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existentes nota 2, novos produtos nota 2, mudanças na estéticas dos produtos nota 

10, parcerias nota 2, e materiais / equipamentos/ insumos nota 10. 

 
3.1.6 Dimensão 6: Marketing  
 

É uma atividade de criação estratégica e técnicas a fim de agregar valor a 

determinado produto ou marca. Marca é uma representação simbólica de empresa, 

produto, qualquer que seja onde permite identificá-los de uma forma imediata. A 

importância deste item para a empresa é a solidificação e a divulgação da empresa. 

O marketing é de extrema importância para qualquer tipo de negócio. Por 

isso é vital ter conhecimento de seus métodos para poder obter espaço no mercado 

e auferir mais visibilidade diante dos consumidores (KOTLER, 2000). São 

necessidades que suprimos para gerar lucros, aplicando ações de marketing nos 

bens e serviços, eventos, pessoas, lugares, experiências, propriedades, 

organizações, informações e ideias (KOTLER, 2012). 

O marketing para a empresa Padaria Santa Rita vem a ser um método 

para ajudar nas estratégias e poder fazer a diferença e manter-se no mercado para 

atingir seus propósitos. No gráfico 7, se encontra a análise de marketing da 

empresa. 

Gráfico 7: Gráfico Radar marketing da Empresa Padaria Santa Rita 
 

 

Fonte: Autores do trabalho (2017) 
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No gráfico 7, estão representados as pesquisa realizadas sobre o 

marketing e as notas que obterão: 

Planejamento de marketing nota 0, gestão de relacionamentos com 

clientes nota 10, a empresa conhece o perfil dos seus clientes nota 10, comunicação 

com os clientes nota 10, meios de divulgação nota 5, marca nota 0, logo marca 10, 

catálogo nota 0, relação com fornecedores nota 10,  analise do ciclo de vida dos 

produtos nota 0, e estratégia de preço nota 5. 

 

3.1.7 Dimensão 7: Marketing Digital / Virtual 
  

Na empresa Padaria Santa Rita o marketing digital vai ter como principal 

fator a propaganda, divulgação do estabelecimento, atrair novos clientes e 

divulgação da marca. 

No marketing digital verifica-se que a internet vem se tornando vital em 

todo empreendimento, pois é onde as pessoas se comunicam, negociam através 

dos serviços on-line, sendo um caminho de suma relevância em relação a 

comunicação entre a empresa e o consumidor. Contudo a empresa não utiliza dessa 

estratégia. No gráfico 8, se encontra a análise de marketing digital / virtual da 

empresa 

Marketing digital são ações de comunicação que as empresas podem se 
utilizar por meio da Internet e da telefonia celular e outros meios digitais 
para divulgar e comercializar seus produtos, conquistar novos clientes e 
melhorar a sua rede de relacionamentos.  
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Gráfico 8: Gráfico Radar marketing digital / virtual da Empresa Padaria Santa 

Rita 

 
Fonte: Autores do trabalho (2017) 

 

No gráfico 8, estão representados as pesquisa realizadas sobre o 

marketing digital e as notas que obterão: 

Estratégia de marketing digital / virtual nota 0, planejamento de marketing 

digital / virtual nota 0, site institucional nota 10, loja virtual / E-commerce (B2B, B2C, 

M-commerce, S-commerce nota 0, redes sociais e fanpage nota 2. Empresa online 

nota 0, equipe nota 0, ferramentas de gestão nota 2, anúncios pagos via google ou 

redes sociais nota 0, marketing vídeo nota 4, representatividade das vendas pela 

internet nota 0. 

 
 

3.2 Plano de Ação 
 

        

 O plano de ação, é uma ferramenta utilizada com a finalidade de propor 

melhorias, com isso utiliza-se o plano de ação para a empresa padaria Santa Rita, 

propondo ações e definindo como, onde, quando, quem e para que elas irão 

acontecer. É algo extremamente importante, tão fundamental que pode dar origem a 

um planejamento estratégico, tanto para medidas de correção de problemas quanto 

para sua prevenção. 
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É preciso controlar e avaliar os objetivos e as metas traçados para a 

empresa que são determinados nas ações. Medir o desempenho e os resultados 

das ações facilitam na tomada de decisão.  

Nos quadros 3, 4, 5,6, 7 será abordado  o plano de ação é realizado por 

dimensões: Gestão, produção, qualidade, meio ambiente, inovação de produtos, 

marketing e o marketing digital / virtual. 

 
Quadro 3: Plano de Ação Gestão da Empresa Padaria Santa Rita 

 

 
Fonte: Autores do trabalho (2017) 

 

No quadro 3, fizemos uma breve projeção sobre gestão da empresa, 

fazendo as seguintes observação, a visão da empresa está registrada sob a forma 

escrita e é conhecida e entendidas somente por alguns colaboradores, o importante 

é fazer ela ser acessível a todos, através de divulgação e palestra, até junho de 

2018 e para isso ser executado precisa do auxílio do gerente e recursos humanos. 

A missão da empresa está definida e registrada sob forma escrita e é 

conhecida e entendida por alguns colaboradores, o importante é fazer uma 

divulgação interna, através de palestra e reuniões, até junho de 2018, para isso ser 

executado precisa do auxílio do gerente e recursos humanos. 

Objetivo da empresa está definido informalmente, sendo do conhecimento 

apenas dos dirigentes, o importante é a divulgação interna, através de contra 

cheques e matérias de propagandas, até junho de 2018, para isso ser executado 

precisa do auxílio do gerente e recursos humanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

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. acessivel a todos

divulgação/p

alestras

Junho 2018 Gerente/Recursos 

Humanos

GESTÃO

Missão da 

Empresa

A missão está definida e 

registrada sob forma escrita e é 

conhecida e entendida por alguns 

colaboradores.

Divulgação 

interna

palestras / 

reuniões

Junho 2018
Gerente/Recursos 

Humanos

GESTÃO

Objetivo da 

Empresa

O objetivo está definido 

informalmente, sendo do 

conhecimento apenas dos 

dirigentes.

Divulgação 

interna

contra 

cheques/mat 

propaganda

Junho 2018
Gerente/Recursos 

Humanos



60 
 

 

Quadro 4: Plano de Ação Produção da Empresa Padaria Santa Rita 

 

 
 

Fonte: Autores do trabalho (2017) 
 
 
 

   No quadro 4, está falando um pouco sobre produção oque ser feito, 

como fazer, até quando fazer e por quem será feito. Controle de produção e 

planejamento possui colaborador/ gerente de produção encarregados de controlar 

os pedidos que chegam na produção, é importante fazer plano de capacitação, 

através de palestras, formação, e o Sebrae, até o mês de junho de 2018, para isso 

ser executado precisara do gerente tomar as devidas providencias. 

Balanceamento o proprietário conhece mas não utiliza e precisara de um 

plano de capacitação, fazer esse plano através de palestras e formação e Sebrae 

até o mês de junho de 2018 pelo gerente.  

Quadro 5: Plano de Ação Qualidade da Empresa Padaria Santa Rita 

 
 

 
Fonte: Autores do trabalho (2017) 

 

No quadro 5, está falando um pouco sobre qualidade oque ser feito, como 

fazer, até quando fazer e por quem será feito. Bem-estar e satisfação dos 
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colaboradores, são adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos 

colaboradores apenas quando problemas são detectados, o importante é fazer 

também o plano de capacitação, através de palestras e formação e Sebrae até o 

mês de agosto de 2018 pelo gerente.  

Certificações está em processos de implantação de melhorias para a 

certificação acreditada ou por clientes, o importante para desenvolver, é o plano de 

capacitação através de palestras, formação e o Sebrae até o mês de agosto de 

2018, com a ajuda de todos os funcionários. 

 

Quadro 6: Plano de Ação Meio Ambiente da Empresa Padaria Santa Rita 

 

Fonte: Autores do trabalho (2017) 
 

No quadro 6, está falando um pouco sobre o meio ambiente oque ser 

feito, como fazer, até quando fazer e por quem será feito. 

O efluentes líquidos, a empresa armazena os efluentes para tratamentos 

em empresas terceirizadas, possui documentação e o armazenamento esta 

apropriado, o importante é fazer também o plano de capacitação, através de 

palestras e formação e Sebrae até o mês de junho de 2018 pelo gerente.  

A capacitação de agua da chuva, a empresa não tem processos de 

captação de da agua de chuva, o importante é elaborar o processo através de 

palestras, formação e o Sebrae até o mês de junho de 2018, esse serviço será feito 

por terceiros com a autorização do gerente. 
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Quadro 7: Plano de Ação Inovação de Produto da Empresa Padaria Santa Rita 
 

 

Fonte: Autores do trabalho (2017). 
 

No quadro 7, está falando um pouco sobre inovação de produto oque ser 

feito, como fazer, até quando fazer e por quem será feito. 

Planeja novos produtos, raramente – tem 1 projeto de inovação, a cada 2 

anos ou mais, para novos produtos, o importante é fazer também o plano de 

capacitação, através de palestras e formação e Sebrae até o mês de junho de 2018 

por todos os funcionários. 

Lança produtos ou inova, ou inova em produtos já existentes, recebe 

sugestões ou reclamações dos clientes (quando os próprios clientes entram em 

contato) e analisa a possível implantação de melhorias, inovações e lançamentos, o 

importante para desenvolver, é o plano de capacitação através de palestras, 

formação e o Sebrae até o mês junho de 2018, com a ajuda de todos os 

funcionários. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer?
Até quando 

fazer?
Quem fará?

INOVAÇÃO 

DE 

PRODUTO

Planeja novos 

produtos

Raramente – tem 1 idéia/projeto 

de inovação a cada 2 anos ou 

mais, para novos produtos.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Junho 2018
Todos 

funcionários

INOVAÇÃO 

DE 

PRODUTO

Lança produtos ou 

inova em produtos já 

existentes

Recebe sugestões ou 

reclamações dos clientes (quando 

os próprios clientes entram em 

contato) e analisa a possível 

implantação de melhorias, 

inovações e lançamentos.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Junho 2018
Todos 

funcionários
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Quadro 8: Plano de Ação Marketing da Empresa Padaria Santa Rita 

 

 

Fonte: Autores do trabalho (2017) 
 

No quadro 8, está falando um pouco sobre marketing oque ser feito, como 

fazer, até quando fazer e por quem será feito. 

Planejamento de marketing, a empresa não possui esse planejamento, e 

para começar a ter esse tipo de planejamento o importante é fazer também o plano 

de capacitação, através de palestras e formação e Sebrae, até o mês de setembro 

de 2018 pelo gerente.  

Analise do ciclo de vida do produto, faz a analise esporadicamente, mas 

sem critérios, o importante para desenvolver, é o plano de capacitação através de 

palestras, formação e o Sebrae até o mês de agosto de 2018 pelo gerente. 

 

Quadro 9: Plano de Ação Marketing Digital/Virtual da Empresa Padaria Santa 

Rita 

 

Fonte: Autores do trabalho (2017) 
 

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer?
Até quando 

fazer?
Quem fará?

MARKETING
Planejamento de 

Marketing
Não possui planejamento.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Setembro  

2018
Gerente

MARKETING
Análise do Ciclo de 

Vida do Produto

Faz análise exporadicamente, 

mas sem critérios.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Setembro 

2018
Gerente

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer?
Até quando 

fazer?
Quem fará?

MARKETING 

DIGITAL / 

VIRTUAL

Estratégia de 

Marketing Digital / 

Virtual

Não possui estratégia.
Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Março 2018 Gerente

MARKETING 

DIGITAL / 

VIRTUAL

Planejamento de 

Marketing Digital / 

Virtual

Não possui planejamento.
Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Março 2018 Gerente
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No quadro 9, está falando um pouco sobre produção oque ser feito, como 

fazer, até quando fazer e por quem será feito. 

Estratégia de marketing digital/ virtual, a empresa não possui essa 

estratégia, o importante é fazer também o plano de capacitação, através de 

palestras e formação e Sebrae até o mês de março de 2018 pelo gerente. 

  Planejamento de marketing digital / virtual, a empresa não possui desse 

planejamento, o importante para desenvolver, é o plano de capacitação através de 

palestras, formação e o Sebrae até o mês de março de 2018 pelo gerente. 

 
 

 
Cronograma das Ações 

      

 É um instrumento de planejamento e controle em que são definidas e 

detalhadas as atividades a serem executada em um determinado período. 

 

Quadro 10: Cronograma das Ações da Empresa Padaria Santa Rita 2018. 

 

        
                  

2018               

Atividade Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Gestão        XX       

Inov.Produto        XX       

Marketing 

Digital/Virtual     XX          

Meio 

ambiente        XX       

Produção         XX      

Qualidade          XX     

Marketing  

 

        XX    

Fonte: Autores do trabalho, (2017) 
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4 VIABILIDADE FINANCEIRA 

 

4. 1 Investimentos  

 

As decisões de investimentos envolvem o processo de identificação, 

avaliação e seleção das alternativas de aplicações de recursos, conforme 

identificadas nos Ativos.  

As decisões de financiamento, por outro lado, envolvem a definição da 

natureza dos fundos aplicados, ou seja, estrutura das fontes de capital demandadas 

pelas decisões de investimentos. (ASSAF NETO, 2010). 

Conforme Assaf Neto (2010), qualquer que seja a natureza de sua 

atividade operacional, uma empresa é avaliada como tomadora de duas grandes 

decisões: decisão de investimento e decisão de financiamento. 

Toda empresa busca como resultado o “lucro”, portanto, surge uma 

terceira decisão que envolve a alocação do resultado líquido da empresa, também 

conhecida como Decisão de Dividendos, é geralmente incluída na área de 

financiamento, por representar, em última análise uma alternativa de financiar suas 

próprias atividades. 

Através do Plano de Ação realizado para a empresa, analisou-se que a 

situação da mesma necessita de investimentos. No Quadro 11 encontra-se os 

investimentos propostos para empresário. 
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Quadro 11- Investimentos da empresa Padaria Santa Rita 

INVESTIMENTOS VALOR (R$) QUANDO 

Curso de Capacitação e Sebrae. 

(Controle de produção, planejamento 

e balanceamento.) 

R$ 500,00 Julho 2018 

Curso de Capacitação, Palestras 

(Bem-estar e satisfação dos 

colaboradores e Certificações.) 

R$ 350,00 Agosto 2018 

Curso de Capacitação e Feiras. 

(Inovação de Produtos) 

R$ 300,00 Junho 2018 

Curso de Capacitação e Sebrae. 

(Marketing) 
R$ 250,00 Setembro 2018 

Curso de Capacitação e Sebrae. 

(Marketing Digital) 
R$ 250,00 Março 2018 

Fonte: Autores do trabalho, (2017) 

 

4.2 Custos 

 

Segundo Dutra (2009) custo é a parcela do gasto que é aplicado na 

produção ou pode ser em qualquer outra função de custo, gasto esse desembolsado 

ou não. Podemos relatar que custo é o valor aceito pelo comprador para adquirir um 

bem ou também a soma de todos os valores agregados ao bem desde sua 

aquisição, até que ele alcance a comercialização.  

- Gasto: é o valor pago ou assumido para conseguir a propriedade de um 

bem, incluindo ou não a sua formação e a negociação, levando em consideração 

várias quantidades obtidas, elaboradas ou comercializadas. O gasto é genérico, 

quando não precisa ter ligação com os objetivos sociais da empresa. Incorrendo 

gasto tanto na aquisição de matéria-prima para a produção de um bem como pode 

ser na aquisição de uma obra de arte. Ele se efetiva quando ocasionará um 

desembolso futuro ou quando o desembolso é imediato. (DUTRA, 2009). 

 - Desembolso: é o pagamento de parte ou do total obtido, formado ou 

negociado, que é a parcela ou o todo do gasto que foi pago. Desembolsar é tirar do 

bolso, pagar ou quitar. Podendo ocorrer após a aquisição da propriedade de um bem 

ou serviço, antes ou após sua posse (DUTRA, 2009). 
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- Despesa: é a parcela do gasto que ocorre desligada das atividades de 

elaboração dos bens e serviços, que são gastos incorridos no decorrer das 

operações de comercialização, que é apresentada por consumo de bens e serviços 

em consequência direta e indireta da obtenção de receitas. Então, a parcela ou a 

totalidade do custo que integra a produção vendida é uma despesa, tenha ela 

ligação ou não com as atividades de bens e serviços (DUTRA, 2009). 

- Perda: é um gasto involuntário e anormal que ocorre sem obtenção de 

receita. O gasto normal de matéria-prima no processo produtivo é um custo, pois 

não integra o produto final, por se tratar de um esforço empreendido com o objetivo 

de alcançar receitas, ao passo que a matéria-prima e outros itens perdidos por 

acidentes se constituem em perda e não custo (DUTRA, 2009). 

- Custos fixos: custos de estrutura que ocorrem período após período 

sem variações ou as variações não são consequência de variações do volume de 

atividades em períodos iguais. Por exemplo, o aluguel de imóvel ocupado por 

indústria, o valor mensal é o mesmo em cada período, mesmo quando a reajuste na 

renovação do contrato, o custo continua fixo porque somente houve uma atualização 

do valor contratado (DUTRA, 2009). 

- Custos Variáveis: custos que da variação da quantidade produzida no 

período, assim quanto maior o volume de atividade no período, maior será o custo 

variável e quanto menor o volume de atividade no período, menor será o custo 

variável. Para o volume de atividade no período, maior será o custo variável. Para 

volume de atividade máximo, custo variável total máximo; para volume de produção 

zero, custo variável total igual a zero. Alguns exemplos são: matéria prima, mão-de-

obra direta, combustíveis de maquinas, energia elétrica de acionamento de 

maquinas de produção, impostos proporcionais ao volume de atividade (DUTRA, 

2009). 

- Custo Direto: é o custo que está atrelado inteiramente a cada espécie 

de bem ou função de custo, pode ser adequado a um só tipo de produto ou de 

serviço. Os custos diretos são aqueles condizentes diretamente a um papel de 

acumulação de custos, seja tanto em desempenho um produto, serviço, ou uma 

ordem de produção, um centro de custo, uma atividade, ou um órgão da empresa. 

Exemplos de custos diretos são: matéria-prima direta e mão-de-obra direta (DUTRA, 

2009). 
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- Custos Indiretos: é ao contrário dos custos diretos, o custo indireto é 

que não se pode apropriar diretamente a cada tipo de bem ou função de custo na 

ocasião de sua incidência. Ocorrem em um grupo de atividades ou órgãos, ou na 

empresa em geral, sem chance de apropriação direta a cada uma das funções de 

acumulação de custos no momento de sua ocorrência. Além disso, participa de 

todas ou de várias das funções, sem possibilidade de isolar da parcela que está 

onerando cada uma das funções de sua aplicação (DUTRA, 2009).  

 

4.3 Demonstração do Resultado e Exercício 

 

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é a apresentação, em 

forma resumida, das operações realizadas pela empresa, durante o exercício social, 

demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do período (FIPCAF, 1994). 

Ou seja, a DRE visa fornecer de maneira esquematizada os resultados (lucro ou 

prejuízo) auferidos pela empresa em determinado exercício social, os quais são 

transferidos para contas do patrimônio líquido. (GITMAN, 2002, p. 71).  

O Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) é um relatório que 

oferece uma síntese econômica completa das atividades operacionais e não 

operacionais de uma empresa em um determinado período de tempo, demonstrando 

claramente se há lucro ou prejuízo. 

Embora seja elaborado anualmente devido às obrigações legais de 

divulgação, em geral a Demonstração de Resultados do Exercício é gerada também 

mensalmente para fins administrativos e gerenciais, sendo uma das mais poderosas 

ferramentas de análise dos resultados para os responsáveis nos diversos níveis de 

gestão de uma empresa. 

O DRE da empresa Padaria Santa Rita representado pelo quadro 12, 

refere-se ao resultado do exercício do ano de 2016 e teve um resultado operacional 

de R$ 79.059,00.  
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Quadro 12: DRE da empresa Padaria Santa Rita 

 

Demonstração de resultado de exercícios 01/01/2016 à 31/12/2016 

(+) Receitas Bruta Operacional   

Vendas de Mercadorias  R$                 204.495,00 

(-) Deduções   

Imposto incidentes sobre vendas R$                     11.133,53 

  

(=) Receita Liquida R$                 193.361,00 

  

(-) Custos das Mercadorias   

Custos das Mercadorias Vendidas R$                 61.502,47 

  

(=) Lucro Bruto R$                   131.859,00 

  

(-) Despesas Operacionais    

Energia R$                   15.600,00 

Telefone R$                      1.680,00 

Agua R$                         600,00 

Aluguel R$                   12.000,00 

(-) Despesas com Vendas   

Pró-labore   R$                   19.200,00  

Utilidades e serviços   R$                      1.400,00  

  

(-) Despesas Administrativas   

(-) Utilidades e serviços  R$                         400,00  

Impostos e Taxas  R$                      1.920,00  

  

(=) Resultado Operacional  R$                      79.059,00  

(=) Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício  R$                      79.059,00  
Fonte: Autores do trabalho, (2017) 

 
 

4.4 Balanço Patrimonial 

 

De acordo com Ludícibus (2010, p. 28), o Balanço Patrimonial de uma 

organização trata dos registros chamado de “Ativo”, indicando também a origem das 

obrigações que nos termos contábeis é chamado de “Passivo”. 

Para ajudar no estudo e sua interpretação o Balanço Patrimonial é 

constituído por um Plano de Contas. O Plano de Contas é um conjunto de contas, 
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diretrizes e normas que coordena de maneira prática o grupo de contas do Balanço 

Patrimonial. A empresa prepara o seu plano conforme com suas atividades e a 

dificuldades de suas operações. As contas do Ativo precisam ser coordenadas de 

acordo com seu nível de liquidez, e as do Passivo de acordo com seu vencimento. 

(LUDÍCIBUS, 2010).  

 

Quadro 13: Balanço Patrimonial da empresa Padaria Santa Rita 

 

Ativo (bens e Direito)   

  

Passivo (Obrigações)   
 Caixa e Bancos   R$     75.059,00  Patrimônio Líquido  
 Estoques  R$        4.000,00  Capital Social  R$     80.000,00  
 Máquinas  R$     60.000,00  Lucro Acumulado Período  R$     79.059,00  

 Veículos  R$     20.000,00  
 

  
   

   Total do Ativo  R$   159.059,00    R$   159.059,00  
 Fonte: Autores do trabalho, (2017) 

 

É de suma importância o balanço patrimonial para o desenvolvimento de 

uma eficiente gestão financeira, se esta tiver problemas em quitar suas dívidas ou 

até mesmo a situação for favorável. 

Com a criação do Balanço Patrimonial representado pelo quadro 13, a 

empresa Padaria Santa Rita, planeja comparar o ativo com o passivo, vendo assim 

qual é a situação liquida da empresa. 

 

4.5 Fluxo de Caixa 

 

O fluxo de caixa gerencial é uma ferramenta essencial para o 

gerenciamento financeiro da empresa, fornecendo uma base de informações 

capitais para o auxílio à tomada de decisões.  

Para Assaf Neto (2010, p. 98) “a demonstração do fluxo de caixa é muito 

importante para a avaliação da situação financeira da empresa, podendo conhecer 

sua efetiva capacidade de pagamento”.  

Conforme Silva (2005), a demonstração do fluxo de caixa possibilita 

analisar as alternativas de investimentos e os motivos que geram as alterações da 

situação financeira das empresas, as maneiras do emprego do lucro gerado pelas 

operações e até mesmo os motivos das eventuais variações do capital de giro. 
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Matarazzo (2003) destaca como principais objetivos do fluxo de caixa, 

avaliar: l - alternativas de investimento ll - avaliar e controlar ao longo do tempo as 

decisões importantes que são tomadas na empresa, com reflexos monetários lll - 

avaliar as situações presente e futura do caixa na empresa, posicionando para que 

não chegue a situações de iliquidez lV- certificar que os excessos momentâneos de 

caixa estão sendo devidamente aplicados. 

No quadro 14 mostra-se a planilha de fluxo de caixa da empresa Padaria 

Santa Rita que foi elaborada, recolhendo dados da padaria Santa Rita, sobre as 

despesas fixas e as despesas variáveis no decorrer do ano,  

Para fazer uma análise de todos os seus gastos na empresa, e ver com 

clareza os lucros que a mesma está tendo, fazendo esse fluxo de caixa podemos 

chegar a conclusão se o dono está saindo no prejuízo ou está tendo um lucro 

relativamente bom. 
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Quadro 14: Fluxo de Caixa da empresa Padaria Santa Rita 

 
Fonte: Autores do trabalho, 2017. 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 20.200,00 18.500,00 17.200,00 15.800,00 16.500,00 13.250,00 14.600,00 15.500,00 17.000,00 14.000,00 19.500,00 21.000,00

Contas a receber-vendas realizadas 100,00 150,00 95,00 120,00 130,00 125,00 100,00 100,00 120,00 135,00 150,00 120,00

Outros recebimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS ENTRADAS 20.300,00 18.650,00 17.295,00 15.920,00 16.630,00 13.375,00 14.700,00 15.600,00 17.120,00 14.135,00 19.650,00 21.120,00

SAÍDAS

Fornecedores 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Folha de pagamento 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

INSS a recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FGTS 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00

Retiradas sócios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos s/ vendas 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00

Aluguéis 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Energia elétrica 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

telefone 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

Serviços contabilidade 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Combustíveis 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Manut. de veículos 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Manutenção fábrica 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00

Despesas diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Férias 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00

13º salário 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00

Verbas para rescisão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empréstimos bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Financiamentos equip. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento novos empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros pagamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS SAÍDAS 10.453,00 10.453,00 10.453,00 10.453,00 10.453,00 10.453,00 10.453,00 10.453,00 10.453,00 10.453,00 10.453,00 10.453,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 9.847,00 8.197,00 6.842,00 5.467,00 6.177,00 2.922,00 4.247,00 5.147,00 6.667,00 3.682,00 9.197,00 10.667,00

2 SALDO ANTERIOR 0,00 9.847,00 18.044,00 24.886,00 30.353,00 36.530,00 39.452,00 43.699,00 48.846,00 55.513,00 59.195,00 68.392,00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 9.847,00 18.044,00 24.886,00 30.353,00 36.530,00 39.452,00 43.699,00 48.846,00 55.513,00 59.195,00 68.392,00 79.059,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 SALDO FINAL (3 + 4) 9.847,00 18.044,00 24.886,00 30.353,00 36.530,00 39.452,00 43.699,00 48.846,00 55.513,00 59.195,00 68.392,00 79.059,00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
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4.6 Indicadores Financeiros  

 

Os indicadores financeiros e o conceito de análise de balanço. Cálculos 

matemáticos realizados pelo balanço patrimonial e da demonstração de resultados, 

com a finalidade de exibir números que auxiliem no processo de organizar a 

situação na empresa, em suas formas patrimoniais, financeiras e rentáveis. 

O objeto básico dos indicadores financeiros é qualificar a posição atual da 

empresa, e precaver o que pode vir a suceder no futuro, caso aquela situação 

detectada pelos indicadores tenham seguimento. 

Para Silva (2008) os quatro índices financeiros que são importantes 

ferramentas de auxílio na análise financeira das empresas, são: índices de liquidez, 

índices de lucratividade e desempenho, índices de prazos médios e índices de 

estrutura de capitais. 

 

4.6.1 Índices de Liquidez 

 

Os índices de liquidez exibem a base da condição financeira da empresa, 

sendo que é executado um confronto entre o Ativo Circulante e as dívidas, e sua 

finalidade é estimar a solidez financeira da empresa (MATARAZZO, 2003). O 

conjunto de índices de liquidez é fragmentado em: Liquidez Corrente, Liquidez Seca 

e Liquidez Geral. 

Os índices de liquidez são usados para avaliar a competência de 

pagamentos, isto é, ponderam se a empresa tem capacidade para liquidar suas 

obrigações. Essa condição de pagamento pode ser ponderada, considerando: longo 

prazo, curto prazo ou prazo imediato (MARION, 2007, p.83). 

4.6.1.1 Liquidez corrente 

 

Esse índice assinala quanto se encontra em dinheiro, bens e direitos 

praticáveis em curto prazo equiparado com suas atribuições a serem pagas no 

mesmo período, sendo que, “quanto maior a liquidez constante mais alta se mostra 

a capacidade da empresa em financiar suas obrigações de capital de giro” (ASSAF 

NETO, 2006, p. 191). 

Assim compreende-se que a liquidez corrente se imputa a relação real 

entre o ativo circulante e o passivo circulante, ou seja, de R$ 1,00 aplicado em 



74 
 

haveres e direitos circulantes. E ao passo que a empresa deve em curto prazo. Se a 

liquidez corrente for excedente a 1, tal feito indica a presença de um capital 

circulante (capital de giro) liquido positivo; se igual a 1, presume sua inexistência, e, 

finalmente, se inferior a 1, a existência de um capital de giro líquido negativo (ativo 

circulante menor que passivo circulante). 

 

 

Liquidez corrente =
ativo circulante

passivo circulante
 

 

 

Liquidez corrente =
70.059,00

 0
= R$ 70.059,00 

 
 

4.6.1.2 Liquidez seca 

 

Esse índice retrata quando a empresa dispõe de Ativo Circulante menos 

os estoques para liquidar o Passivo Circulante (MATARAZZO, 2003, p. 173). 

 

indice de liquidez seca =
ativo circulante − estoque

passivo circulante
 

 

Índice de Liquidez seca empresa Padaria Santa Rita – 2016. 

 

Liquidez seca =
79.059,00 − 4.000,00

0
= R$ 75.059,00 

 
 4.6.1.3 Liquidez geral 

 

Serve para identificar a situação financeira da empresa em curto e longo 

prazo. Sendo analisado pela formula conforme Assaf Neto (2007, p. 120). 

 

Índice de liquidez geral =
ativo circulante + realizacoes em longo prazo

passivo circulante + exigivel em longo prazo
 

Índice de Liquidez geral empresa Padaria Santa Rita – 2016. 
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Liquidez geral =
79.059,00 + 0

0 + 0
= R$ 79.059,00 

 

Os índices de liquidez corrente, seca e geral, apresentaram um valor alto, 

pois não há passivo, ou seja, o proprietário não utiliza recursos de terceiros e sim os 

seus próprios recursos. 

 

4.6.2 Índices de endividamento 

 

Segundo Gitman (2002) o índice de endividamento tem dois tipos de 

medidas de endividamento: medidas do grau de endividamento que mede o 

montante de dívida em relação a outras grandezas do balanço patrimonial, outra 

medida é a capacidade para honrar as dívidas que é a capacidade da empresa para 

efetuar os pagamentos contratuais requeridos, de acordo com uma dada 

programação, ao longo da vida da dívida. Com as dívidas vêm às obrigações de 

pagamentos fixos programados, relativos aos juros e ao principal. Assim é 

determinado o índice de endividamento geral e o índice de cobertura de juros. 

 

4.6.2.1 Índice de endividamento geral 

 

O índice de endividamento indica o percentual dos ativos totais que é 

financiado por capital de terceiros. Quanto maior seu valor, maior a participação de 

capital de terceiros no financiamento das operações (GROPPELLI; NIKBAKHT, 

2010.). 

É utilizado amplamente pelas empresas para identificar a proporção de 

ativos que uma empresa possui, mas que estão financiados por recursos de 

terceiros, ou seja, por dívidas que devem ser liquidadas em datas futuras. Logo, os 

credores preferem índices de endividamento baixos, pois quanto menor for maior 

será a proteção contra prejuízos em caso de falência da companhia. 

O cálculo é relativamente simples, pois se deve pegar o total de capital de 

terceiros, composto pelos passivos de curto e longo prazo e dividi-los pelo total de 
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ativos que uma empresa possui. Para calcular o índice de endividamento geral, usa-

se a seguinte formula: 

 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐫𝐚𝐥 =
𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞 + 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐧ã𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞

𝐀𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐧𝐭𝐞
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

Índice de endividamento geral empresa padaria Santa Rita – 2016 

 

𝐈𝐧𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐠𝐞𝐫𝐚𝐥 =
𝟎+𝟎

𝟕𝟎.𝟎𝟓𝟗,𝟎𝟎
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟎% 

 

O índice de endividamento geral da empresa Padaria Santa Rita é de 0%, 

isso significa o quanto de capital de terceiros que a empresa está utilizando. A 

empresa está usando o capital próprio e não de terceiros, ou seja, o nível de 

endividamento da empresa é nulo. 

 

4.6.2.2 Índice de cobertura de juros 

 

Esse índice mede quantas vezes o lucro operacional da empresa cobre o 

pagamento dos juros. É utilizado lucro antes dos juros e impostos, em vez do lucro 

líquido. Como os juros são pagos com lucro antes dos impostos, a capacidade de 

pagamento de juros da empresa não é afetada pelos impostos (BRIGHAM; 

HOUSTON, 1999). 

Para calcular o índice de cobertura de juros, usa-se a seguinte formula: 

 

Indice de cobertura de juros =
Lucro Operacional

Despesas financeiras
 

 
Índice de cobertura de juros empresa padaria Santa Rita - 2016 

 

Indice de cobertura de juros =
79.059,00

0
= R$ 79.059,00 
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O índice de cobertura de juros da empresa padaria Santa Rita é de R$ 

79.059,00, pois a empresa não tem despesas que gera encargos financeiros. 

 

4.6.3 Índices de atividade 

 

     O índice de atividade tem objetivo de visar a mensuração das diversas 

durações de um ciclo operacional que envolve todas as fases operacionais típicas 

de uma empresa, que vão desde a aquisição de um insumo básico ou mercadorias 

até o recebimento das vendas realizadas (ASSAF NETO, LIMA, 2009).  

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. Entre os indicadores mais utilizados estão: giro de estoques, giro 

de caixa e período médio de cobrança. 

 

4.6.3.1 Prazo médio de recebimento 

 

No Prazo Médio de Recebimento de Vendas a empresa poderá avaliar se 

esse prazo de recebimento está de acordo com a média mais viável para o fluxo de 

caixa desejado do fluxo financeiro atual. Segundo Hoji (2009), a alteração do prazo 

médio de recebimento do período atual em relação ao período anterior pode ser 

causada por diversos fatores: alteração na política de financiamento de clientes, 

aumento (ou redução) da eficiência de cobrança. Para calcular prazo médio de 

recebimento, usa-se a seguinte formula: 

 

Prazo médio de recebimento =
Valores a receber

(Vendas anuais)/365
 

 

Prazo médio de recebimento empresa padaria Santa Rita- 2016 

 

𝐏𝐫𝐚𝐳𝐨 𝐦é𝐝𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐛𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝟎

𝟏𝟖𝟎. 𝟎𝟎𝟎, 𝟎𝟎 / 𝟑𝟔𝟓
= 𝟎 𝐝𝐢𝐚𝐬 

Prazo médio de recebimento da empresa é de 0 dias, pois a empresa 

recebe à vista, por ser uma padaria de porte pequeno, os recebimentos são todos 

feitos na hora. 
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4.6.3.2 Prazo médio de pagamento 

 

O valor das compras brutas deve ser extraído de registros interno, pois 

não estão evidentes em demonstrações contábeis de publicação obrigatória em 

casos de indústrias. (HOJI, 2009) 

 

Prazo médio de pagamento =
Fornecedores (Duplicatas a pagar)

(70% dos custos de mercadorias vendidas)/ 365
 

 

Prazo médio de pagamento empresa padaria Santa Rita - 2016 

 

Prazo médio de pagamento =
0

43.051,73/ 365
= 0 dias 

 

O resultado do prazo médio é de 0 dias, por que os pagamentos dos 

fornecedores são todos a vista, por opção do proprietário que tem por estilo de 

trabalho não ter contas a pagar.  

 

4.6.3.3 Giro de estoque 

O giro de estoque é o parâmetro responsável por demonstrar o 

desempenho de um estoque, indicando de forma padronizada sua qualidade em 

relação à utilização de recursos estocados. Esse indicador é aplicável para qualquer 

tipo de estoque, independentemente de seu tamanho ou complexidade. Giro dos 

estoques esta relacionando a bens e resultado que mostram prazos para renovação 

de bens em um curto tempo. A análise do giro mostra informações sobre políticas da 

empresa, como por exemplo, financiamentos, estocagem, compras (BRIGHAM; 

HOUSTON, 1999.). 

Para calcular o giro de estoque, é necessário saber o valor da variável 

chamada média de estoque. Essa média precisa ser calculada tanto pela quantidade 

de produtos como pelo valor dos produtos É calculado dividindo-se o custo de 

mercadorias vendidas pelo estoque. E para calcular a idade média do estoque, dividi 

o total de dias (365) pelo índice giro de estoque. 
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Giro dos Estoques =
Custos de mercadorias (produtos) vendidos

Estoques
 

 

Giro dos estoques empresa padaria Santa Rita – 2016 

 

Giro dos Estoques =
61.502,47

4.000,00
= 15,37 vezes 

 

O giro de estoque da empresa Padaria Santa Rita é de 15,37 vezes, isto é 

o tempo que a mercadoria leva para sair do estoque.  

 

𝐈𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐦é𝐝𝐢𝐚 𝐝𝐨𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐨𝐪𝐮𝐞𝐬 =
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐝𝐢𝐚𝐬 (𝟑𝟔𝟓)

𝐆𝐢𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐨𝐪𝐮𝐞𝐬
 

 

Idade média dos estoques empresa padaria Santa Rita – 2016 

 

Idade média dos estoques =
365

15,37
= 23,75 𝑑𝑖𝑎𝑠 

 
 

A idade média de estoque da Padaria Santa Rita é de 23,75 dias, isto é o 

tempo médio que os produtos ficam dentro da padaria até ser vendido. 

 

4.6.3.4 Giro do ativo 

 

 Relaciona o total das vendas produzidas com o ativo da empresa. Mostra 

quantas vezes o ativo girou no período. Corresponde a um índice de eficiência no 

uso dos ativos. O índice de giro de ativos calcula a eficiência com a qual a empresa 

utiliza todos seus ativos para gerar receitas. Ele indica o faturamento da empresa 

em comparação com o crescimento do ativo. Quanto maior for o índice, melhor, pois 

indicará que a empresa utiliza bem o total de seus ativos, trazendo maior retorno 

sobre o capital investido (INVESTIMENTOS, 2013). 

Para calcular o giro do ativo utilizamos da seguinte formula: 
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Giro do Ativo =
Vendas (Receita Operacional Liquida)

Ativo Total
 

 

Giro dos estoques empresa padaria Santa Rita– 2016 

 

𝐆𝐢𝐫𝐨 𝐝𝐨 𝐀𝐭𝐢𝐯𝐨 =
𝟏𝟗𝟑. 𝟑𝟔𝟏, 𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟗. 𝟎𝟓𝟗, 𝟎𝟎
= 𝐑$ 𝟏, 𝟐𝟏 

 

O giro ativo da empresa Padaria Santa Rita está alto. Quanto maior o giro 

maior é a utilização de seus ativos. 

4.6.4 Índices de rentabilidade 

 

Esse índice tem propósito de mensurar quanto estão rendendo os capitais 

investidos. Eles são preceitos muito importantes, pois demonstram o sucesso ou o 

insucesso empresarial. Esses índices de rentabilidade são calculados em geral, 

sobre as receitas liquidas (HOJI, 2009). 

4.6.4.1 Margem de lucro bruto 

 

As margens de lucro bruto exibem um grau de eficácia da administração 

de uma empresa para usar matérias e mão de obra no progresso da produção. No 

qual os custos de mão de obra sobem aceleradamente, é possível que a margem de 

lucro bruto se restrinja, a exceto que a empresa desloque esses custos aos clientes 

subindo o preço. Uma maneira de perceber se esses custos estão desalinhados é 

contrapor com a margem de seus concorrentes. Se as margens dos concorrentes 

forem maiores, a empresa pode determinar que precise atingir maior controle dos 

custos de materiais e de mão de obra. (GROPPELLI; NIKBAKHT, 2010). Para 

encontrar a margem de lucro bruto utiliza a seguinte fórmula:  

 

Margem de Lucro Bruto =
Lucro Bruto 

Receita de vendas
 x 100 

 

Margem de Lucro Bruto empresa Padaria Santa Rita – 2016 
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𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐫𝐨 𝐁𝐫𝐮𝐭𝐨 =
𝟏𝟑𝟏. 𝟖𝟓𝟗, 𝟎𝟎  

𝟐𝟎𝟒. 𝟒𝟗𝟓, 𝟎𝟎
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟔𝟒, 𝟒𝟖% 

 

A Margem de Lucro Bruto da empresa Padaria Santa Rita é de 64,48%, 

que é o lucro total, portanto a empresa ainda precisa acertar contas a pagar ou 

despesas. 

4.6.4.2 Margem de lucro operacional 

 

Segundo Gitman (2002) a margem operacional mede o que, com 

frequência, se rege lucro puro, adquiridos em cada unidade monetária de vendas. O 

lucro operacional é puro, no rumo de que posterga quaisquer financeiras 

governamentais (juros ou impostos de renda) e pondera somente os lucros auferidos 

pela empresa em suas operações. É mais adequado que haja uma alta margem 

operacional. A margem de lucro operacional utiliza a seguinte equação:  

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐫𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 =
𝐋𝐮𝐜𝐫𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 

𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

Margem de Lucro Operacional empresa Padaria Santa Rita – 2016 

 

Margem de Lucro Operacional =
79.059,00

204.495,00
 x 100 = 38,66% 

 
 

Para poder calcular a margem de lucro operacional pegamos os 

resultados do lucro operacional dividido pela receita de vendas, e depois o resultado 

multiplicado por 100, fazendo isso obtém o valor de 0,03 ou 3% que é a margem de 

lucro operacional. 
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4.6.4.3 Margem de lucro líquido 

 

Essa margem tem finalidade medir a porcentagem de cada unidade 

monetária de venda que restou, depois do abatimento de todos os gastos, inclusive 

o imposto de renda. Quanto maior for à margem liquida da empresa superior é o 

sucesso da empresa. Essa margem liquida é a medida muito citada para apontar o 

sucesso da empresa em termo da lucratividade sobre venda, onde se pode ser 

considerada boa. (GITMAN, 2002). 

 

𝐌𝐚𝐫𝐠𝐞𝐦 𝐝𝐞 𝐋𝐮𝐜𝐫𝐨 𝐋í𝐪𝐮𝐢𝐝𝐨 =
𝐋𝐮𝐜𝐫𝐨 𝐋í𝐪𝐮𝐢𝐝𝐨 𝐝𝐨 𝐞𝐱𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨 

𝐑𝐞𝐜𝐞𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 
 

Margem de Lucro Líquido empresa Padaria Santa Rita – 2016 

 

Margem de Lucro Líquido =
79.059,00

204.495,00
 x 100 = 38,66% 

 

O Resultado da Margem Líquida, é 38,66% e com isso a empresa tem 

uma saúde financeira tranquila, pois esse índice demonstra o que sobrou para a 

empresa após o pagamento de todas as despesas e o imposto de renda. 

4.6.4.4 Retorno sobre o ativo total 

 

Segundo Gitman (2002) a taxa de retorno sobre o ativo total mede a 

eficiência global da administração na formação de lucros com seus ativos 

inocupado, assim quanto mais altas for à taxa, melhor. O índice é calculado 

utilizando a equação a seguir:  

 

Retorno sobre o Ativo Total =
Lucro  do exercicio 

Ativo Total
 x 100 

 

Retorno sobre o Ativo Total empresa Padaria Santa Rita – 2016 
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𝐑𝐞𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐨 𝐀𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 =
𝟕𝟗. 𝟎𝟓𝟗, 𝟎𝟎

𝟏𝟓𝟗. 𝟎𝟓𝟗, 𝟎𝟎
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟒𝟗, 𝟕𝟎% 

 

O retorno que a empresa Padaria Santa Rita obteve sobre seu ativo foi de 

49,70%. 

 

4.6.4.5 Retorno sobre o patrimônio líquido 

 

O índice do retorno sobre o patrimônio líquido mede a taxa de retorno 

dos acionistas, além disso, é considerado importante, pois ele mede a vocação de 

uma empresa de reunir valor a ela mesma empregando recursos próprios, fazendo 

com que ela aumente aquilo que ela já tem. Em completo quanto maior o regresso, 

mais atrativo é a ação. Esse índice é uma forma de qualificar a rentabilidade e a taxa 

de regresso da empresa, que podem, além disso, ser comparadas as outras ações 

(GROPPELLI; NIKBAKHT, 2010). 

 Para calcular o retorno sobre o patrimônio líquido, usa-se a seguinte 

fórmula: 

 

𝐑𝐞𝐭𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐋í𝐪𝐮𝐢𝐝𝐨 =
𝐋𝐮𝐜𝐫𝐨  𝐝𝐨 𝐞𝐱𝐞𝐫𝐜𝐢𝐜𝐢𝐨 

𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨 𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐨
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

Retorno sobre Patrimônio Líquido empresa Padaria Santa Rita – 2016 

 

Retorno sobre Patrimonio Líquido =
79.059,00

159.059,00
x 100 = 49,70% 

 
 
 

O retorno do patrimônio líquido da empresa Padaria Santa Rita foi de 
49,70%. 
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4.7 Ponto de Equilíbrio 

 

O Ponto de equilíbrio é um apontador de segurança do negócio, pois 

exibe o quanto é essencial vender para que as receitas se equiparem aos custos. 

Ele aponta em que momento, a partir das projeções de vendas do empreendedor, 

estará equiparando suas receitas e seus custos. Com isso é anulada a possibilidade 

de prejuízo em suas operações (SEBRAE 2016). 

O ponto de equilíbrio é o valor ou a quantia que uma empresa necessita 

captar para cobrir os custos das mercadorias vendidas, as despesas variáveis e as 

despesas fixas. 

 Cálculo da Margem de Contribuição: 

 

𝐌𝐂 =
𝐑 − 𝐂𝐕

𝐑
𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 

𝐌𝐂 = 17.041,25 − 6.336,33 𝐱 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟕, 𝟎𝟓 % 

 

Cálculo do Ponto de Equilíbrio:  

 

𝐏𝐄 =
𝐂𝐅

𝐌𝐂%
= 

 

𝐏𝐄 =
𝟒. 𝟐𝟎𝟔, 𝟔𝟔

𝟏𝟎𝟕, 𝟎𝟓
= 𝐑$ 𝟑. 𝟗𝟐𝟗, 𝟔𝟐 

 

Como apresenta o cálculo acima para que a Padaria Santa Rita se 

mantenha em equilíbrio, é necessária uma venda de R$ 3.929,62 mensalmente. 
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4.8 Realidades X Projeções 

Segundo Ross (1998, p.85), “a previsão de vendas é o principal predicado 

em um elaborado financeiro a curto prazo, pois esse elaborado concentra-se nas 

vendas projetadas em um dado período, nos ativos e financiamentos indispensáveis 

para suster tais vendas”. Um ponto de vista importante na previsão de vendas é o 

levantamento de dados coesos e confiáveis para uma previsão, sendo que tal 

previsão quando automatizada seja obtida de forma direta e confiável. 

Com a realização do plano de ação e todos os investimentos propostos 

para melhorar os processos e gerar um crescimento da empresa, realizou-se uma 

projeção de fluxo de caixa otimista para a empresa no ano de 2018, conforme 

quadro 15. 
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Quadro 15: Fluxo de Caixa Projetado da Empresa Padaria Santa Rita 

 

Fonte: Autores do trabalho, 2017. 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 21.210,00 19.425,00 18.060,00 16.590,00 17.325,00 13.912,50 15.330,00 16.275,00 17.850,00 14.700,00 20.475,00 22.050,00

Contas a receber-vendas realizadas 105,00 157,50 99,75 126,00 136,50 131,25 105,00 105,00 126,00 141,75 157,50 126,00

Outros recebimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS ENTRADAS 21.315,00 19.582,50 18.159,75 16.716,00 17.461,50 14.043,75 15.435,00 16.380,00 17.976,00 14.841,75 20.632,50 22.176,00

SAÍDAS

Fornecedores 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Folha de pagamento 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00

INSS a recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FGTS 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00 47,00

Retiradas sócios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Impostos s/ vendas 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00 816,00

Aluguéis 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Energia elétrica 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

telefone 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00

Serviços contabilidade 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Combustíveis 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

Manut. de veículos 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Manutenção fábrica 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00 166,00

Despesas diversas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Férias 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00

13º salário 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00

Investimento Controle da produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimento em Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimento em Inovação de Produto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimento em Marketing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00

Investimento em Marketing Digital 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros pagamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS SAÍDAS 10.453,00 10.453,00 10.703,00 10.453,00 10.453,00 10.753,00 10.953,00 10.803,00 10.703,00 10.453,00 10.453,00 10.453,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 10.862,00 9.129,50 7.456,75 6.263,00 7.008,50 3.290,75 4.482,00 5.577,00 7.273,00 4.388,75 10.179,50 11.723,00

2 SALDO ANTERIOR 0,00 10.862,00 19.991,50 27.448,25 33.711,25 40.719,75 44.010,50 48.492,50 54.069,50 61.342,50 65.731,25 75.910,75

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 10.862,00 19.991,50 27.448,25 33.711,25 40.719,75 44.010,50 48.492,50 54.069,50 61.342,50 65.731,25 75.910,75 87.633,75

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 SALDO FINAL (3 + 4) 10.862,00 19.991,50 27.448,25 33.711,25 40.719,75 44.010,50 48.492,50 54.069,50 61.342,50 65.731,25 75.910,75 87.633,75

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
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Segundo Ross (1998, p.85), “a previsão de vendas é o principal predicado 

em um elaborado financeiro a curto prazo, pois esse elaborado concentra-se nas 

vendas projetadas em um dado período, nos ativos e financiamentos indispensáveis 

para suster tais vendas”. Um ponto de vista importante na previsão de vendas é o 

levantamento de dados coesos e confiáveis para uma previsão, sendo que tal 

previsão quando automatizada seja obtida de forma direta e confiável. 

De acordo com o quadro 15 verifica-se a projeção do fluxo de caixa da 

empresa, foi um aumento de 5,0% ao mês em cima de seu faturamento do ano 

anterior e também os investimentos que foram elaborados no plano de ação, que 

são eles:  investimentos nas áreas de Produção no valor de R$ 500,00, Qualidade 

no valor de R$ 350,00, Inovação de Produtos no valor de R$ 300,00, Marketing no 

valor de R$ 250,00 e Marketing Digital no valor de R$ 250,00. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste relatório apresentado podemos entender um pouco sobre o ramo 

alimentício, a padaria. A experiência vivida durante esse estágio foi ótima, nesses 

meses que ficamos estudando sobre esse ramo, aproveitamos várias oportunidades 

de aprender um pouco mais, sobre as funções que uma panificadora exerce. Pois 

tiramos grande duvidas que nós tínhamos, e que muitas pessoas também tem, 

como, `` todos que passam em frente uma padaria já se perguntaram, nossa como 

será que uma padaria se mantem, pois passamos aqui na frente sempre e 

raramente tem gente, será que ela vende bem? ´´Entre outras dúvidas, e fazendo 

esse relatório observamos bem de perto, tudo o que se passa ali dentro da empresa, 

inclusive obtemos a resposta para essas perguntas, pois vimos que a padaria é um 

lugar aonde o cliente chega compra o produto que precisa e já vai embora, é algo 

rápido, e por isso não notamos a quantidade de clientela que a mesma possui, mas 

o fluxo pessoa que passa pela padaria para adquirir algo é muito intenso, a gente 

não notamos esse fluxo, porque as pessoas vão sempre a variados horários. 

Observa-se a importância e a necessidade de um diagnóstico que os 

motivos e/ou processos que tem impactado de alguma forma os resultados 

esperados pela empresa, com vistas a buscar propostas de melhoria, de forma a 

torná-las ainda mais eficientes e competitivas, com especial destaque à área 

econômico-financeira para que a Empresa tenha maior segurança nas tomadas de 

decisões. 

Acredita-se que o objetivo proposto para o presente relatório foi 

alcançado, isto porque, por meio da análise dos dados coletados, foi possível 

identificar alguns aspectos importantes que necessitam de melhorias. 
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APÊNDICE A – PLANO DE AÇÃO 
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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. acessivel a todos

divulgação/p

alestras

Junho 2018 Gerente/Recursos 

Humanos

GESTÃO

Missão da 

Empresa

A missão está definida e 

registrada sob forma escrita e é 

conhecida e entendida por alguns 

colaboradores.

Divulgação 

interna

palestras / 

reuniões

Junho 2018
Gerente/Recursos 

Humanos

GESTÃO

Objetivo da 

Empresa

O objetivo está definido 

informalmente, sendo do 

conhecimento apenas dos 

dirigentes.

Divulgação 

interna

contra 

cheques/mat 

propaganda

Junho 2018
Gerente/Recursos 

Humanos

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer?
Até quando 

fazer?
Quem fará?

PRODUÇÃO
Controle de Produção / 

Planejamento

Possui colaborador/gerente de 

produção encarregado de 

controlar os pedidos que 

chegam na produção.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formacao / 

Sebrae

Julho 2018 Gerente

PRODUÇÃO Balanceamento Conhece mas não utiliza.
Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Julho 2018 Gerente

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer?
Até quando 

fazer?
Quem fará?

QUALIDADE

Bem-estar e 

Satisfação dos 

Colaboradores

São adotadas ações para 

promover o bem-estar e a 

satisfação dos colaboradores 

apenas quando problemas são 

detectados.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Agosto 2018 Gerente

QUALIDADE Certificações

Está em processo de 

implantação de melhorias para 

a certificação acreditada ou por 

clientes.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Agosto 2018
Todos 

Funcionários

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer?
Até quando 

fazer?
Quem fará?

MEIO 

AMBIENTE
Efluentes Líquidos 

A empresa armazena os 

efluentes para tratamento em 

empresas terceirizadas, possui 

documentação e/ou 

armazenamento esta 

apropriado.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Junho 2018 Gerente

MEIO 

AMBIENTE

Captação de Água da 

Chuva

Não tem processo de captação 

da água da chuva.
Elaborar processo

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Junho 2018 Gerente/Terceiros

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer?
Até quando 

fazer?
Quem fará?

INOVAÇÃO 

DE 

PRODUTO

Planeja novos 

produtos

Raramente – tem 1 idéia/projeto 

de inovação a cada 2 anos ou 

mais, para novos produtos.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Junho 2018
Todos 

funcionários

INOVAÇÃO 

DE 

PRODUTO

Lança produtos ou 

inova em produtos já 

existentes

Recebe sugestões ou 

reclamações dos clientes (quando 

os próprios clientes entram em 

contato) e analisa a possível 

implantação de melhorias, 

inovações e lançamentos.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Junho 2018
Todos 

funcionários
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Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer?
Até quando 

fazer?
Quem fará?

MARKETING
Planejamento de 

Marketing
Não possui planejamento.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Setembro  

2018
Gerente

MARKETING
Análise do Ciclo de 

Vida do Produto

Faz análise exporadicamente, 

mas sem critérios.

Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Setembro 

2018
Gerente

Área Tópico Situação O que fazer? Como fazer?
Até quando 

fazer?
Quem fará?

MARKETING 

DIGITAL / 

VIRTUAL

Estratégia de 

Marketing Digital / 

Virtual

Não possui estratégia.
Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Março 2018 Gerente

MARKETING 

DIGITAL / 

VIRTUAL

Planejamento de 

Marketing Digital / 

Virtual

Não possui planejamento.
Plano de 

capacitação

Palestras / 

Formação / 

Sebrae

Março 2018 Gerente
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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.

  

3 3 Objetivo da Empresa

( ) ( ) 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.

( 117 ) ( X ) ( X ) O objetivo está definido informalmente, sendo do conhecimento apenas dos dirigentes.

( ) ( ) ( ) O objetivo não está definido.

  

3 3 Estratégias da Empresa

( ) ( )
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.

( 124 ) ( X ) ( X ) As estratégias estão definidas informalmente e com uso restrito de informações internas e externas.

( ) ( ) ( ) As estratégias não estão definidas.

  

0 0 Indicadores e Metas

( ) ( ) 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.

( 132 ) ( X ) ( X ) Não existem indicadores relacionados as estratégias.

  

3 3 Plano de Ação

( ) ( )
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.

( 144 ) ( X ) ( X ) 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.

  

6 6 Desempenho da Empresa

( ) ( )
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.

( 150 ) ( x ) ( x )
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.

  

0 0 Desenvolvimento Gerencial

( ) ( ) 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.

( 159 ) ( X ) ( X ) 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.

  

10 10 Finanças da Empresa

( X ) ( X ) Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa e orçamento com horizonte de pelo menos um ano.

( ) ( ) ( ) Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa.

( ) ( ) ( ) Existem controles financeiros, mas não é utilizado fluxo de caixa.

( ) ( ) ( ) Não existem controles financeiros.

  

6 6 Práticas de Gestão

( ) ( )
Muitas práticas de gestão apresentam melhorias decorrentes da análise de resultados de diagnóstico de gestão, como por exemplo 

o MPE Brasil.

( 181 ) ( X ) ( X ) Algumas práticas de gestão apresentam melhorias.

( ) ( ) ( ) Pelo menos uma prática de gestão apresenta melhorias.

( ) ( ) ( ) As práticas de gestão não demonstram melhorias.

  

Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação

Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação

Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação GESTÃO

GESTÃO

GESTÃO
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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.

  

6 6 Estímulos à inovação

( ) ( ) Estimula os colaboradores à inovarem e/ou sugerirem inovações com formas de reconhecimento/premiação de melhores idéias.

( 216 ) ( X ) ( X )
Estimula os colaboradores à inovarem e/ou sugerirem inovações mas sem formas definidas de reconhecimento/premiação de 

melhores idéias.

( ) ( ) ( ) Repassa aos colaboradores a importância de inovar porém não há nenhum tipo de incentivo.

( ) ( ) ( ) Não há esta política de incentivo à inovação.

  

6 6 Sugestões dos Funcionários

( ) ( ) Há uma coleta formal de sugestões, com procedimentos bem definidos.

( 223 ) ( X ) ( X ) Há uma coleta formal de sugestões, mas sem os procedimentos bem definidos.

( ) ( ) ( ) Há uma coleta informal.

( ) ( ) ( ) Não coleta sugestões e idéias.

  

3 3 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.

( 231 ) ( X ) ( X ) Há uma análise a cada 3 meses mas não tem processo formalizado definido.

( ) ( ) ( ) Não há análise das sugestões e idéias.

  

3 3 Planeja novos produtos

( ) ( ) 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.

( 244 ) ( X ) ( X ) Raramente – tem 1 idéia/projeto de inovação a cada 2 anos ou mais, para novos produtos.

( ) ( ) ( ) Não tem processo definido de planejamento de produtos.

  

3 3 Lança produtos ou inova em produtos já existentes

( ) ( )
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.

( 251 ) ( X ) ( X )
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.

  

3 3 Novos Produtos

( ) ( ) Lança produtos frequentemente – (2 ou mais vezes ao ano).

( ) ( ) ( ) Lança produtos eventualmente – 1 vez ao ano.

( 258 ) ( X ) ( X ) Raramente – a cada 2 anos ou mais.

( ) ( ) ( ) Não faz lançamento de produtos.

  

6 6 Mudanças na Estética dos Produtos

( ) ( ) Realiza mudanças frequentemente – (2 ou mais vezes ao ano).

( 264 ) ( X ) ( X ) Realiza mudanças eventualmente – 1 vez ao ano.

( ) ( ) ( ) Realiza mudanças raramente – a cada 2 anos ou mais.

( ) ( ) ( ) Não realiza mudanças, utiliza a cópia de produtos.

  

3 3 Parcerias

( ) ( ) Busca e utiliza frequentemente de parcerias com o Sistema S, Universidades, Centros de Pesquias, Fornecedores.

( ) ( ) ( ) Utiliza eventualmente quando oferecidas pelos parceiros.

( 272 ) ( X ) ( X ) 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.

  

INOVAÇÃO DE PRODUTO

INOVAÇÃO DE PRODUTO

Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação

INOVAÇÃO DE PRODUTO

Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação

Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação
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0 0 Planejamento de Marketing

( ) ( ) 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.

( 304 ) ( X ) ( X ) 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.

  

6 6 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.

( 331 ) ( x ) ( x ) Utiliza diversos meios (acima de 5) de divulgação de forma esporádica, até 6 vezes ao ano.

( ) ( ) ( ) Utiliza poucos meios (até 4) de divulgação e de forma esporádica, até 4 vezes ao ano.

( ) ( ) ( ) Não utiliza.

  

0 0 Marca 
(exceto o nome da empresa – quando o nome fantasia é registrado – aqui se refere à marca /moda/produto) 

( ) ( ) Possui marca própria registrada.

( ) ( ) ( ) Possui marca própria e está em processo de registro.

( ) ( ) ( ) Possui marca própria mas não está registrada.

( 344 ) ( x ) ( x ) 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.
  

0 0 Catálogo
( ) ( ) 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.
( 358 ) ( x ) ( x ) 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.
  

6 6 Estratégia de Preço 

(análise dos concorrentes, análise do mercado, análise do custo)

( ) ( ) Possui estratégia estruturada ,formalizada e implantada na totalidade.

( 385 ) ( x ) ( x ) Possui estratégia estruturada ,formalizada e implantada parcialmente.

( ) ( ) ( ) Possui estratégia estruturada, mas informal.

( ) ( ) ( ) Não possui estratégia de preço.

Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação MARKETING

Plano de 

Ação

Primeira 

Avaliação

Segunda 

Avaliação MARKETING
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0 0 Estratégia de Marketing Digital / Virtual

( ) ( ) Possui estratégia estruturada, formalizada e implantada na totalidade.

( ) ( ) ( ) Possui estratégia estruturada, formalizada e implantada parcialmente.

( ) ( ) ( ) Possui estratégia estruturada, mas informal.

( 404 ) ( x ) ( x ) Não possui estratégia.

  

0 0 Planejamento de Marketing Digital / Virtual

( ) ( ) 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.

( 411 ) ( x ) ( x ) 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.

  

3 3 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.

( ) ( ) ( )
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.

( 431 ) ( x ) ( x ) Está inserido em algumas redes sociais porém desatualizadas ou com poucas postagens.

( ) ( ) ( ) Não está nas redes sociais.

  

0 0 Empresa On Line

( ) ( ) 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.

( 444 ) ( x ) ( x ) Não conhece e não utilizou os 4 Pilares do Marketing Digital.

  

0 0 Equipe

( ) ( ) 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.

( 451 ) ( x ) ( x ) Não possui pessoas e equipe.

  

3 3 Ferramentas de Gestão

( ) ( ) Conhece e utiliza todas as ferramentas de gestão (Google Analytics, Google Adwords, Google Trends, Google Adsense).

( ) ( ) ( ) Conhece as ferramentas de gestão (Google Analytics, Google Adwords, Google Trends, Google Adsense), mas utiliza algumas.

( 457 ) ( x ) ( x ) Conhece as ferramentas de gestão, mas não as utiliza.

( ) ( ) ( ) Não conhece as ferramentas de gestão.

  

0 0 Anúncios pagos via Google ou Redes Socias

( ) ( ) Realiza anúncios frequentemente através de grandes redes, mensalmente.

( ) ( ) ( ) Realiza anúncios eventualmente através de grandes redes, trimestralmente.

( ) ( ) ( ) Já realizou mas não tem por prática utilizar este tipo de serviço.

( 465 ) ( x ) ( x ) Não ou não conhece estas ferramentas.

  

6 6 Marketing Vídeo

( ) ( ) Possui vídeo institucional e vídeos dos produtos.

( 470 ) ( x ) ( x ) Possui vídeo institucional e vídeos dos produtos.

( ) ( ) ( ) Possui apenas o vídeo institucional.

( ) ( ) ( ) Não possui.

  

0 0 Representatividade das vendas pela internet

sobre o volume total das vendas

( ) ( ) de 60% até 100%.

( ) ( ) ( ) de 30% até 60%.

( ) ( ) ( ) até 30%.

( 479 ) ( x ) ( x ) Não faz vendas pela internet.

  

MARKETING DIGITAL / VIRTUAL

MARKETING DIGITAL / VIRTUAL
Plano de 

Ação
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Avaliação
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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.

  

0 0 Cadastro Técnico Federal - IBAMA

( ) ( ) 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.

( 511 ) ( x ) ( x ) 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.

  

6 6 PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

( ) ( )
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).

( 523 ) ( x ) ( x )
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.

  

6 6 Efluentes Líquidos 

( ) ( )
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).

( 555 ) ( x ) ( x )
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.
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0 0 Eficiência Energética (energia)

( ) ( )
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.

( 578 ) ( x ) ( x ) Empresa não possui o Projeto Unifilar, Prontuário de Instalações Elétricas - PIE nem colaboradores treinados para manutenção.

  

3 3 Indicadores de Desempenho

( ) ( )
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).

( 584 ) ( x ) ( x ) 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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3 3 Controle de Produção / Planejamento

( ) ( ) 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.

( 803 ) ( x ) ( x ) Possui colaborador/gerente de produção encarregado de controlar os pedidos que chegam na produção.

( ) ( ) ( ) Não possui controle adequado.

  

3 3 Cronometragem

( ) ( ) Utiliza constantemente a cronometragem nos processos (tempos e metódos).

( ) ( ) ( ) Utiliza exporadicamente a cronometragem nos processos.

( 810 ) ( x ) ( x ) 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.

  

3 3 Balanceamento

( ) ( ) Aplica frequentemente balanceamento formal nos processos.

( ) ( ) ( ) Aplica exporadicamente balanceamento formal nos processos.

( 824 ) ( x ) ( x ) Conhece mas não utiliza.

( ) ( ) ( ) Não utiliza a técnica de balanceamento nos processos.

  

6 6 Logística

( ) ( )
Possui sistema eficiente e interligado de controle de estoque de matéria-prima, de produto acabado, armazenagem, 

movimentação e expedição.

( 830 ) ( x ) ( x )
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.

  

6 6 Gerenciamento da Produção

( ) ( ) Os gestores da produção são pessoas que possuem experiência prática e formação técnica ou superior.

( 842 ) ( x ) ( x ) 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.

  

3 3 Habilidade / Polivalência 

( ) ( ) Os funcionários são polivalentes, operando várias máquinas sem resistência e incentivados a operá-las.

( ) ( ) ( ) Alguns funcionários operam várias máquinas e são incentivados a esta prática.

( 850 ) ( x ) ( x ) 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.

  

3 3 Capacidade de Produção

( ) ( ) Tem capacidade para expandir a produção internamente e com a parceria de terceiros.

( ) ( ) ( ) Tem capacidade para expandir a produção com a parceria de terceiros.

( 871 ) ( x ) ( x ) 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.

  

6 6 Equipamentos / Tecnologia / Maquinário

( ) ( ) Possui maquinários novos/modernos e adequados, e sempre aprimora processos dentro da empresa.

( 877 ) ( x ) ( x ) 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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6 6 Funções e Responsabilidades

( ) ( ) Estão definidas, documentadas para todas as funções e conhecidas por todos os colaboradores.

( 902 ) ( x ) ( x ) 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.

  

3 3 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.

( ) ( ) ( ) São adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores decorrentes de análises eventuais.

( 917 ) ( x ) ( x ) 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.

  

6 6 Satisfação dos Clientes

( ) ( ) A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método formal para os principais grupos de clientes.

( 923 ) ( x ) ( x ) 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.

  

6 6 Reclamações de Clientes

( ) ( ) As reclamações recebidas são registradas e tratadas regularmente e o cliente é informado da solução dada à sua reclamação.

( 930 ) ( x ) ( x ) 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.

  

6 6 Desempenho dos Produtos/Serviços/Processos

( ) ( )
São obtidas informações comparativas externas e apresenta evidências de utilização na análise do desempenho e melhoria dos 

produtos/serviços e processos.

( 944 ) ( x ) ( x ) São obtidas informações comparativas externas e utilizadas na melhoria dos produtos/serviços e processos.

( ) ( ) ( )
São obtidas informações comparativas externas, mas não são utilizadas na análise do desempenho e melhoria dos 

produtos/serviços e processos.

( ) ( ) ( ) Não são obtidas informações comparativas externas.

  

6 6 Fornecedores da Empresa

( ) ( )
Os fornecedores são selecionados com critérios definidos e seu desempenho é avaliado periodicamente, gerando ações para 

melhoria do fornecimento.

( 951 ) ( x ) ( x ) Os fornecedores são selecionados com critérios definidos e seu desempenho é avaliado apenas quando ocorre algum problema.

( ) ( ) ( ) Os fornecedores são selecionados com critérios definidos, mas seu desempenho não é avaliado.

( ) ( ) ( ) Os fornecedores não são selecionados segundo critérios definidos e não são avaliados quanto ao seu desempenho.

  

6 6 Processos

( ) ( )
Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com padrões documentados e definidos a partir de 

requisitos traduzidos das necessidades dos clientes.

( 958 ) ( x ) ( x ) Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com padrões documentados.

( ) ( ) ( ) Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, mas os padrões não são documentados.

( ) ( ) ( ) Os processos principais do negócio não são executados de forma padronizada.

  

3 3 Controle dos Processos

( ) ( )
Os processos principais do negócio são controlados com base em padrões definidos e documentados e também por meio de 

indicadores e metas.

( ) ( ) ( ) Os processos principais do negócio são controlados com base em padrões de execução definidos e documentados.

( 966 ) ( x ) ( x )
Os processos principais do negócio não são controlados, mas são corrigidos quando ocorrem problemas ou reclamações dos 

clientes.
( ) ( ) ( ) Os processos principais do negócio não são controlados.
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6 6 Saúde e Segurança no Trabalho

( ) ( )
Os perigos e riscos são identificados formalmente por meio de métodos que incluem a CIPA, o PPRA, o PCMSO e os riscos são 

tratados com ações corretivas e preventivas.

( 980 ) ( x ) ( x )
Os perigos e riscos são identificados formalmente por meio de métodos que incluem a CIPA, o PPRA, o PCMSO e são tratados 

apenas com ações corretivas.

( ) ( ) ( ) Os perigos não são identificados e apenas alguns deles são tratados.

( ) ( ) ( ) Os perigos e riscos não são identificados e não são tratados.

  

3 3 Certificações

( ) ( ) Possui duas ou mais certificações acreditadas ou por clientes.

( ) ( ) ( ) Possui uma certificação acreditada ou por clientes.

( 988 ) ( x ) ( x ) Está em processo de implantação de melhorias para a certificação acreditada ou por clientes.

( ) ( ) ( ) Não possui certificação acreditada ou por clientes
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