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 RESUMO 
 

 
O objetivo deste estudo foi realizar um relatório técnico da empresa DAVI GRAIZE 
TRINDADE composto por análise de mercado, diagnostico empresarial e a viabilidade 
operacional e financeira. A coleta dos dados para o presente trabalho, se deu através 
de visitas a empresa.  O relatório técnico do presente trabalho é a exposição dos 
dados observados de forma escrita através de pesquisa feita diretamente na empresa 
com base em explicações detalhadas com os gestores responsáveis para a realização 
do trabalho. Com o estudo feito na empresa DAVI GRAIZE TRINDADE, ficou exposto 
o quanto a empresa consegue se manter no mercado econômico e como a mesma se 
comporta sendo uma grande empresa renomada para soluções ambientais. Diante 
disso, foi possível identificar o papel da empresa no decorrer dos anos em relação ao 
meio ambiente. Uma vez que tem potencializando suas ações apresentando 
inovações oferecendo serviços com baixo impacto ambiental. Contudo todos os 
problemas que ainda existiam na empresa, alguns tiveram soluções práticas e outros 
se mantiveram por falta de recurso para a sua solução. 
 
Palavras-chave: Relatório Técnico, Análise de Mercado, Diagnostico, Viabilidade 
 
GARCIA, VIVIANE and SILVA WILLIAN. COMPANY DAVI GRAIZE TRINDADE 
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ABSTRACT 
 
   
The objective of this study was to carry out a technical report of the company DAVI 
GRAIZE TRINDADE composed of market analysis, business diagnosis and 
operational and financial viability. The data collection for the present work was done 
through visits to the company. The technical report of the present work is the exposure 
of the data observed in writing through research done directly in the company based 
on detailed explanations with the managers responsible for carrying out the work. With 
the study done at the company DAVI GRAIZE TRINDADE, it was exposed how much 
the company manages to maintain itself in the economic market and how it behaves 
as a great renowned company for environmental solutions. Therefore, it was possible 
to identify the role of the company over the years in relation to the environment. Since 
it has been enhancing its actions by presenting innovations offering services with low 
environmental impact. However, all the problems that still existed in the company, 
some had practical solutions and others remained due to lack of resources for their 
solution. 
 
Keywords: Technical Report, Market Analysis, Diagnosis, Feasibility 
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1 INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem como objetivo documentar e avaliar uma pesquisa 

sobre Analise de Mercado. Voltado a pratica diretamente em uma empresa 

com base de dados feita através de estagio e pesquisa com gestores e 

colaboradores da empresa Davi Graize Trindade Eireli – Me. 

A análise de mercado é uma estratégia que vai dizer como está a 

empresa e mostrar uma análise mais detalhada de como a empresa 

trabalha junto ao seu mercado consumidor, vai mostrar como ela se 

diferencia da concorrência e mostrar como está sua ligação com o mercado 

fornecedor. Nesse trabalho será abordado a analise macro ambiental que 

mostra como estão as forças do macroambiente em relação com a empresa 

onde é analisado as variáveis externas da organização. O trabalho irá tratar 

de análise setorial mostrando onde as forças setoriais atuantes competem, 

um contexto forte do trabalho é a questão das 5 forças de Porter, onde é 

demonstrado uma ideia que fez história no mundo econômico pela dinâmica 

do pensando que o mesmo emprega sobre o mercado. Em relação à análise 

de mercado, o sucesso mostra que para se ser obtido conforme os estudos 

realizados, o empreendedor, fundamentalmente ouça todos seus clientes, 

ideias e argumentos, opiniões e críticas, pois os clientes são os principais 

colaboradores de um negócio ativo. A análise de mercado não ensina 

apenas como lidar com o mercado, mas como lidar com o cliente também, 

ensina a estudar o cliente, os fornecedores, os consumidores de vários 

tipos. 

Em relação ao mercado fornecedor, trata-se da concorrência dos 

fornecedores em relação as empresas, o consumo de matérias fornecida e 

estudar esse quadrante de operação é entender que o mesmo é uma fonte 

valiosa de informação que pode definir tanto a qualidade dos seus produtos 

e serviços como os custos, economia e lucratividade da organização. 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
2 ANÁLISE DE MERCADO 
 

Segundo Chiavenato (2003), a análise de mercado é um dos componentes do 

plano de negócios que está relacionado ao marketing da organização. Ela é 

importante em todos os momentos do negócio.  

Analise de mercado podemos entender como um processo de vários 

segmentos e formas de obtenção de dados e informações que definem o mercado 

atuante da empresa podendo impactar tanto no sucesso como no fracasso referente 

ao empreendedorismo. Pela análise de mercado a empresa consegue tomar ações e 

decisões onde essa análise demonstra as oportunidades e ameaças que podem 

impactar a empresa.  

De acordo com a pesquisa feita na empresa, ela atua no mercado químico 

reciclável, a empresa está num mercado onde não possui concorrentes diretos, pois 

a empresa recicla ácido usado nas baterias, para que as fabricas façam seu reuso, 

tendo como objetivo a não degradação do ambiente. A sua tática remete-se a 

amostras de serviço que a mesma realiza para os clientes que desejam obter seus 

serviços e produtos. Por ser uma empresa de grande porte sua localização é 

estratégica, ela se localiza em uma cidade que consegue dar suporte geral para as 

outras cidades que possuem vínculo com o serviço que a empresa fornece para seus 

clientes.  

 

2.1 ANÁLISE MACROAMBIENTAL 

Segundo Camila Nichetti (2019), macroambiente é tudo que é externo, a 

empresa e vai além do controle da empresa representando oportunidade e ameaças 

para o negócio. Pode se entender como um sistema que faz com que a empresa 

entenda como são as forças e fraquezas de seu macroambiente. Em relação as 

variáveis forças de macroambiente, tem-se as forças demográficas, as questões 

econômicas, o ambiente natural, o ambiente tecnológico e o ambiente cultural. Uma 

organização qualquer em relação ao seu ambiente, pode assumir duas posições: 

Adaptativa onde ocorre a reação após a ameaça acontecer e a pró – ativa onde essa 

posição consiste em assumir os riscos de tentar mudar as regras do negócio. 
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O segmento químico reciclável que a Davi Graize Trindade segue e atende 

possui um grande impacto positivo tanto para os consumidores, para o meio ambiente 

e para a empresa. De forma detalhada existem as seguintes variáveis. 

O ambiente demográfico diz respeito a um estudo da população que cerca a 

empresa (tamanho, idade, sexo etnia e todo dado estatístico que pode ser 

considerado importante para a empresa) que é essencial para saber como os 

indivíduos se comportam perante o negócio que a empresa tem no mercado. Já nas 

questões econômicas, englobam o comportamento do consumidor, ou seja, o habito 

de compra que o consumidor tem como suas preferencias, costumes e ideais para se 

realizar a compra. 

Ambiente Natural é composto pelos recursos naturais que os profissionais da 

empresa utilizam como subsidio. 

Ambiente Tecnológico, refere-se diretamente e indiretamente as pesquisas e 

desenvoltura dos recursos por parte da empresa para se ter uma análise mais ampla 

e forte para se abranger mais o sucesso da empresa. 

Dentro das questões políticas e legais, tem como recurso o próprio 

envolvimento da lei e até mesmo uma questão governamental, assim tendo mais 

pressão capaz de limitar mais organizações e indivíduo. 

Ambiente Cultural engloba as instituições e forças que tem poder para afetar 

os valores básicos da empresa, bem como o modo como a sociedade enxerga o 

negócio, a preferência e como ele se comporta, ou seja, todas as forças que compõe 

o macroambiente 

Na Davi Graize Trindade, o maior impacto é o do ambiente cultural, pois a 

empresa não tem tanta propaganda aberta de como é feito o processo e como tira o 

risco danoso do meio ambiente ao reciclar os ácidos, pois sua única divulgação direta 

é de forma digital apresentada em forma de site, a mesma não deixa os prêmios 

ganhados ecoar pela mídia e raramente um cliente fica sabendo dos feitos da 

empresa.. 

 

2.2 APRESENTAÇÃO SETORIAL 

Segundo Tiago Borba (2014), a Apresentação setorial ou Análise Setorial, é o 

entendimento da dinâmica de mercado onde as forças atuantes competem tendo um 

alvo como uma indústria ou algum negócio, assim pode se ter de forma clara a 



 
 

 
 

identificação dos fatores de risco e oportunidades de investimento e se ter uma melhor 

avaliação de setor. 

Na apresentação setorial é encontrado a descrição geral do setor que a 

empresa atua, seus produtos, serviços e tecnologias, a estrutura da organização, a 

dinâmica que a empresa desenvolve na sua organização e o crescimento que a 

mesma tem, sua concorrência atual e potencial, seus fornecedores e o cliente e o 

canal de distribuição que se utiliza. 

A Análise setorial, tem 7 áreas: 

Descrição geral do setor, uma ferramenta muito importante para empresa, pois 

é nela que serão descritos todos os detalhes do setor, desde os cargos até as 

ferramentas. 

Os produtos, serviços e tecnologias é outra área da análise setorial, a estrutura, 

a dinâmica e o crescimento, concorrência atual e potencial, fornecedores e os clientes 

e canais de distribuição, são áreas da análise setorial. 
 

A Davi Graize Trindade entende que em tempos de recessão ocorre muita 

volatilidade, pois a produção depende de terceiros para que o serviço de reciclagem 

se torne um ponto economicamente positivo, outras empresas com demanda baixa 

de produção preferem apenas fazer o descarte do material químico em vez de reciclar, 

mas a Davi Graize conseguiu atribuir um método onde outras empresas podem estar 

vendendo o material químico em vez do descarte incorreto e a Davi Graize revende o 

material reciclado para outras empresas. Então mesmo a Davi Graize em tempo de 

recessão dependendo também de época de safra, ainda assim consegue lucrar 

comprando e reciclando o material químico, os setores que eram mais sensíveis foram 

sofrendo adaptações e alterações para que a empresa saísse mais na frente. setor 

químico. 

 

2.2.1 Cinco Forças de Porter 

Segundo o site rockcontent.com as 5 forças de Porter são nada mais que ideias 

que constroem um tipo de análise de competição por parte da rivalidade que existe 

entre várias corporações, as 5 forças são rivalidade, o poder de barganha dos 

fornecedores, o poder de barganha dos clientes, ameaça de novos concorrentes e a 

ameaça de novos produtos ou serviços.  
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Usar esse modelo de Porter, pode ajudar na liderança da empresa definindo 

melhor os objetivos da mesma e o posicionamento da marca, pois esse modelo avalia 

melhor e de forma mais clara vários fatores imutáveis deixando mais fácil o processo 

que identifica as falhas e as possíveis oportunidades que a empresa pode ter.  

Nas forças estruturais de mercado, essas 5 forças na Davi Graize Trindade, 

existem na seguinte forma, a barreira de entrada se aloca de forma passiva, pois não 

tem muitas empresas no Brasil que trabalham com essa reciclagem acida, pois o 

processo é uma patente da Davi Graize Trindade, o Diretor da empresa e dono através 

de pesquisas e muito estudo criou o processo e o patenteou e por não possuir 

concorrência direta, o únicos que podem ter alguma influência de ameaça para 

empresa, são empresas que retiram esses ácidos para dar outros destinos finais que 

por muitas vezes degradam o meio ambiente. A Davi Graize Trindade, destina o 

retorno do material químico reciclado para poder ser reutilizado, porem existe sim a 

ameaça de produtos substitutos e a empresa se encontra pronta para se adaptar ao 

mercado sempre de forma mais biologicamente sustentável. 

 Antigamente se utilizava ácidos mais concentrados de difícil diluição, hoje a 

empresa consegue malear mais esses ácidos e tratando melhor as borras que são 

resquícios dos tratamentos efluentes desses ácidos.  

Em relação aos compradores e fornecedores, a dificuldade sempre é em 

questão da qualidade, a empresa não pode trabalhar em situações questionáveis, é 

preciso precisão, qualidade extrema mesmo que traga algum desconforto por conta 

do custo. A empresa não trabalha diretamente com o governo, o processo 

governamental é terceirizado pela empresa e as metas da empresa advém da 

produção das empresas para poderem liberar a coleta dos agentes químicos. A 

empresa vem sempre inovando e retomando ideias para atualizar todo o processo 

para poder tratar de forma mais precisa a reciclagem dos materiais químicos deixando 

cada veze mais rápido o processo de reciclagem.  

 

2.2.1.1 Rivalidade entre os Concorrentes  

Segundo Daniel Moraes (2019), rivalidade entre os concorrentes remete-se 

ao grau de competição existente. Se por acaso algum mercado não tiver tanta 

competição, pode-se definir que a demanda não é tão alta ou o produto ficou ou está 

ficando obsoleto, todavia, algumas empresas são extremamente saturadas, com 



 
 

 
 

muitos concorrentes competindo por uma quantidade limitada de clientes. Nesse 

caso, o seu poder será muito menor. 

A Davi Graize Trindade é uma empresa que não possui concorrentes diretos 

por conta do serviço ampliado onde o processo é de patente da própria empresa que 

inventou e inovou o serviço de reciclagem química industrial e a inovação da 

terceirização onde em várias indústrias, tem uma estação de tratamento de efluentes 

da empresa para já fazer a reciclagem dentro da própria empresa, para assim a 

empresa mantenedora não ter trabalho com a burocracia que exige uma estação 

deixando assim por conta da Davi Graize Trindade, essa é a maior causa do porque 

a empresa não possui concorrentes diretos. Pois os únicos concorrentes são 

empresas que compram os agentes químicos em vez de recicla-los 

 

2.2.1.2 Poder de Negociação dos Clientes 

Segundo Daniel Moraes (2019), sobre  poder de negociação do cliente segue 

o mesmo princípio do poder de negociação dos do fornecedores, onde quanto maior 

for o nível de competividade do mercado, maior será o poder de negociação com o 

cliente,  Naturalmente, se os clientes se verem em uma situação de escassez, na qual 

são poucas empresas que oferecem a solução de que precisam, o controle volta para 

as empresas. Na Davi Graize Trindade, o poder de negociação dos clientes é forte, 

pois a empresa é altamente flexível quanto a negociação, mesmo não existindo 

concorrência direta ainda é preciso ter o serviço de reciclagem do material químico 

para poder estar gerando lucro para empresa. O cliente tem uma grande força na hora 

da empresa decidir os preços, prazos de pagamento e qualidade dos produtos.  

 

2.2.1.3 Poder de Negociação dos Fornecedores 

Segundo Daniel Moraes (2019), esse poder de negociação dos fornecedores 

mostra qual a sua posição no mercado depende de quem fornece as matérias primas, 

produtos ou serviços. É uma variável onde se os clientes não terem tanta demanda 

para recorrer, o poder fica na mão das empresas que podem suprir as necessidades 

dos clientes. 

Na Davi Graize Trindade, existem muitos fornecedores, tem Calcários Só Terra 

que fornece calcário e cal na utilização da reciclagem acida, Pneus Apucarana  que 

fornece pneu para toda a frota da empresa, a Auto peças Garcia que fornece as peças 
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de manutenção para a reposição nos veículos da empresa, a Alumínios Fortal que 

fornece todo o material para os projetos internos da empresa, desde aço em formas 

variadas, madeira e vidro, e a Liberal papelaria que fornece o material para o 

escritório.  

 

2.2.1.4 Ameaça de Produtos Substitutos  

Nem sempre a pior ameaça vem de um concorrente, segundo o site 

rockcontent.com, alguns produtos e serviços podem ser o abismo pra empresa 

quando se tornam ultrapassados, a inovação seria uma grande arma contra essa 

ameaça. Pois se a empresa trabalha com determinado produto e o mercado torna 

esse produto obsoleto e o substitui por outro, a empresa se não se adequar ao 

mercado pode vir a sofrer com isso e por isso é preciso sempre considerar essa 

ameaça uma parte chave para a atualização da empresa, pois quanto mais a empresa 

intensifica essas atualizações, mais a empresa se enquadra na demanda do mercado 

e assim o que tinha como ameaça, vai ficando cada vez mais fraca o poder de ação. 

A Davi Graize Trindade está constantemente se atualizando, tanto nos processos que 

se organiza como nos seus produtos e serviços, pois a mesma viabiliza alternativas 

de tratamento e reaproveitamento de resíduos químicos que os clientes não tinham o 

que fazer além do descarte, e a Davi Graize Trindade com a reciclagem desses 

agentes químicos, pode devolver o produto reciclado para ser reutilizado. A empresa 

atualmente vem expandindo sua área de atuação, atendendo a diferentes setores 

industriais voltados a reciclagem e reaproveitamento de resíduos que é uma tendência 

mundial. 

 

2.2.1.5 Ameaça de novos entrantes 

Depende muito a inserção de mercado da empresa, o site rockcontent.com diz 

que que é muito variável e a mudança é constante, pois conforme o mercado amplia, 

a concorrência dá as caras com novas oportunidades para novos entrantes, pois as 

empresas precisam analisar se é bom ou não ter uma concorrência acirrada ou leve, 

pois essa ameaça não se encaixa apenas no ramo que a empresa está inserida, pois 

até mesmo uso de seus insumos podem ser um ponto a se ver em consideração da 

concorrência. 



 
 

 
 

A Davi Graize Trindade, não possui concorrentes diretos, mas ainda sim possui 

concorrência em determinados pontos, como por exemplo a relação com os 

fornecedores, pois varia muito da compra dos insumos e matérias que a empresa faz. 

 

2.3 ANALISE DO SEGMENTO 

Segundo Antônio Veronese (2019), a análise de segmento tem como objetivo 

saber mais sobre o setor que a empresa atuará, para ver a viabilidade de sua inserção 

no mercado. Para se realizar uma boa analise, é preciso reunir e agrupar o máximo 

de informações possíveis sobre o mercado, os consumidores, fornecedores, os 

produtos e serviços que estarão disponíveis, a localidade de atuação da empresa 

entre outros aspectos. Porem a quantidade de informações recolhidas não é o foco, 

mas sim a qualidade das informações, pois são elas que vão determinar o futuro do 

negócio. A metodologia de uma pesquisa para a análise de seguimento pode sofrer 

variações de diversos fatores, a coleta de dados é analisada com a viabilidade do 

negócio dentro do mercado escolhido pela empresa. No cada da Davi Graize, o 

segmento da empresa é a reciclagem de material químico altamente corrosivo e 

degradante ao meio ambiente e o subnegócio é a venda do produto reciclado para 

reutilização do mesmo fazendo assim que o cliente tenha mais economia em sua 

empresa e ainda possa manter a qualidade de seus produtos através dos serviços 

prestados pela Davi Graize Trindade, esses segmentos se configuram através de 

vários processos existentes na empresa para a reciclagem dos agentes químicos que 

a empresa pode atender para poder fazer o seu retorno a empresa contratante. 

 

2.3.1 Mercado Consumidor 

Segundo o site portaladeca.com, foi feito uma citação onde explica que: O 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2013), 

entender os clientes é extremamente necessário para o negócio, pois sem eles 

este não existe. No que se refere ao consumidor, a analise deve determinar 

quais são as expectativas que esses clientes possuem, o quanto eles estão 

dispostos a pagar, o grau de satisfação sobre o que lhes é oferecido pela 

concorrência e o que, na opinião deles, pode ser melhorado ou pode ser um 

diferencial no que será oferecido. Logo fica entendido que o mercado 

consumidor são as pessoas, grupos de pessoas ou organizações que buscam 
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bens e ou serviços que uma empresa vende para atender todas as suas 

necessidades. 

As empresas clientes da Davi Graize Trindade em sua grande maioria são 

industrias de baterias, em sua grande maioria de clientes da Davi Graize Trindade, 

existe interiormente um centro de tratamento de efluentes para poder coletar os 

agentes químicos para que a Davi Graize Trindade possa passar depois recolhendo 

esse material e fazendo o processo de reciclagem total do agente químico para poder 

fazer o retorno a empresa cliente 

Os consumidores dos produtos da Davi Graize Trindade possuem background 

comprovados de eficiência e segurança, além de uma melhor relação custo e 

benefício quando comparados aos produtos primários disponíveis no mercado. 

Os principais consumidores são usinas, indústria de papel e celulose e fábricas 

de baterias. 

 
2.3.2 Mercado Concorrente 

Segundo o site guiabanco.com, mercado concorrente é aquele que oferece 

produtos e serviços idênticos ou parecidos em seu meio, é expressamente 

fundamental a empresa saber quais são seus principais concorrentes. O mercado 

concorrente é amplo e a concorrência pode acontecer de vários jeitos. 

Existem dois tipos de concorrência, a concorrência direta e a indireta. 

Concorrência direta acontece quando uma empresa tem os mesmos produtos 

e serviços de uma outra empresa ou a sua organização tende a atender a mesma 

demanda para tal o fim que ser, ou seja, apenas por ser similar a outra já se dá como 

concorrente direto. 

Já concorrência indireta é quando a similaridade não acontece, mas o público 

alvo é o mesmo. 

Para a Davi Graize Trindade o mercado concorrente não peleja muito, pois não 

existem concorrentes diretos, é uma empresa de porte nacional que recicla ácidos 

entre outros químicos agressivos e devolve aos clientes de forma já reciclada e pronta 

para o reuso assim as empresas tem o mínimo possível de desperdício e a Davi Graize 

Trindade obtém melhores lucros. No estado não existe nenhum concorrente direto, a 

empresa atende todo o mercado nacional, tem-se potencialmente em algumas 

empresas de várias regiões uma unidade interna da Davi Graize Trindade para o 

processo de reciclagem do agente químico que a empresa cliente trabalha, já foi feita 



 
 

 
 

pesquisa de mercado e não tem outra empresa que faça o mesmo serviço, a 

concorrência indireta acontece em relação ao aluguel do transporte do agente químico 

para ser descartado em vez de ser reutilizado.  

 

2.3.3 Mercado Fornecedor 

Segundo o site guiabanco.com, o mercado fornecedor além de ser aquele que 

fornecerá a empresa e as pessoas a matéria prima necessária para produzir seus 

produtos, serviços vai além, pois toda empresa tanto pode ser fornecedora, 

compradora e cliente ao mesmo tempo, isso faz com que a análise de mercado 

fornecedor seja fundamental para criar influência sobre a empresa e até mesmo o 

consumidor final. Segundo o site portaladeca.com, A importância de conhecer quem 

serão seus fornecedores é tão relevante quanto quem serão seus compradores. 

Conhecer bem a fonte da matéria prima que será utilizada é necessário para saber a 

procedência do produto, se o que está sendo comprado está de acordo com normas 

estabelecidas no mercado, e se o preço a ser pago condiz com a realidade do que é 

oferecido. Para a empresa Davi Graize, todos os fornecedores são atualizados tanto 

em relação a preços e demanda como formas variadas de pagamento. Os maiores 

fornecedores da empresa são os do setor mecânico onde vai desde as peças de 

caminhões até a pneus, pois a troca e a manutenção, são excessivas, o trafego que 

os veículos da empresa percorrem são altos, e a empresa segue à risca as leis onde 

regem a obrigatoriedade de os veículos estarem sempre em perfeitas condições de 

uso e rodagem. 

Toda empresa precisa de matéria prima e insumo para poder executar, realizar 

o serviço ou manejar seu produto, o mercado fornecedor vai se encarregar de dar 

esse auxilio direto, o mercado fornecedor é o ponto de partida. Ao abrir um negócio, 

é preciso estudar muito os fornecedores, pois além de simples fornecedores, eles 

acabam que virando parceiros da empresa também. Os fornecedores são o principal 

custo da empresa, é a partir deles que os custos começam a apontar para o retorno 

da empresa na venda de seu produto 

A Davi Graize Trindade possui vários fornecedores e todos são bem analisados 

de forma minuciosa, pois a qualidade é uma característica forte da empresa. A 

empresa uma ótima manufatura, seu faturamento é auto então ao mesmo tempo que 

se preocupa com a qualidade, não se preocupa muito com o preço, mas sim com a 
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demanda e sempre atualizando os fornecedores priorizando qualidade, tempo de 

entrega, demanda e prazos, pois a mesma possui um sistema burocrático e rigoroso. 

Os principais fornecedores de insumo da Davi Graize Trindade é a empresa 

Madeiras e cia Ltda, ela fornece madeira de eucalipto para ser usado no forno da 

empresa em um processo de secagem de gesso para transformação de gesso 

agrícola onde a sua função é a correção de solos inférteis e rachados. Outros 

fornecedores que são muito utilizados pela Davi Graize Trindade são a Yamamoto 

Auto elétrica utilizada para reparos diários dos veículos da empresa que fazem 

viagens corriqueiramente e por conta das estradas percorridas sempre é preciso 

manter o veículo revisado, Pitoni Pneus, pois os veículos precisam constantemente 

estar com os pneus em dia, pois a frota da empresa é muito grande e pelo menos 

duas vezes por semana tem algum pneu para fazer reparo, troca por novo ou rodizio, 

Adrià laboratórios que fornece material de laboratório para realização de testes 

diários, pois a Davi Graize Trindade trabalha com agentes químicos altamente 

corrosivos e tóxicos, então o material precisa ser semanalmente trocado, Selecta 

EPIs, outro fornecedor de grande importância para empresa no fornecimento de EPIs 

por conta da corrosão que os EPIs sofrem, e esses EPIs são trocados a cada 3 dias 

no máximo e a Liberal Papelaria participando a lista com o fornecimento de materiais 

para escritório. 

 

 

 

3. Analise Estratégica 

Segundo o site rockcontent.com Analise estratégica é referente ao estudo do 

ambiente organizacional tanto interno como externo, e assim estruturar estratégias 

com base cientifica dentro de parâmetros que possam ajudar a empresa a ter 

melhorias significativas em vários aspectos, tanto pelo mercado nacional como em 

relação a concorrência direita e indireta. Existem várias estratégias, porem as mais 

usadas são: Analise Swot, Matriz BCG e a Matriz Ansof. 

A análise estratégica é uma análise que sempre está buscando a melhor forma 

de melhoria através de brechas e falhas para que possam ser corrigidas, atualizadas 

e melhoradas para que a empresa possa ter um melhor desenvolvimento no seu 

mercado atuante. 

 



 
 

 
 

3.1 Matriz BCG 

Marcelo Nakagawa (Professor e Coordenador do Centro de 

Empreendedorismo do Insper) diz que a matriz BCG é uma estratégia criada nos anos 

70 para poder analisar graficamente os produtos de alguma empresa ou marca e como 

a mesma se comporta no mercado, onde se analisa o ciclo de vida de cada produto 

que a empresa tem ou que a marca promove. o gráfico auxilia na qualificação do 

desempenho de algum produto especifico e assim dá pra saber o seu comportamento 

em relação ao mercado.  

 

QUADRO 1 
MATRIZ BCG 

 
1 - Fonte: Autores do trabalho 2019 

 

Na figura 1 mostra através de um gráfico a principal função da matriz BCG. Sua 

função envolve tomar impacto na tomada de decisão mais importante para a empresa 

ou marca. A matriz mostra que mesmo que o produto esteja em alta, ele pode acabar 

indo em baixa e assim sofrer grandes alterações mercadológicas, pois sem essa 

matriz não tem como ter uma definição fixa de qual quadrante o produto vai ter mais 

ênfase. Sem é o mesmo que estar em uma sala escura gritando e buscando uma 

definição pelo tato. O eixo principal representa a taxa de crescimento do mercado, o 

eixo horizontal é a taxa de participação desse mercado, cada eixo tem dois setores, 

ao todo são quatro quadrantes, de acordo com cada quadrante é feito uma análise no 

produto para saber a sua classificação de acordo com seus critérios, após 

classificação é possível planejar estratégias mais assertivas, metas mais bem 

alocadas conforme o desempenho do produto por entre os quadrantes. 
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Na figura 2 é apresentado um quadro básico feito para a empresa Davi Graize 

Trindade, a matriz BCG tem como a seguinte funcionalidade de seus quadrantes 

conforme tabela abaixo. 
Estrela: A reciclagem de químicos agressivos e a consultoria ambiental, pois 

os ácidos mesmo em decorrência do avanço tecnológico, ainda sim o seu uso é um 

ponto chave para a fabricação de alguns produtos e a consultoria fornecida pela 

empresa é bem classificada dentro das empresas que precisam se regulamentar pelos 

órgãos públicos. 
Ponto de interrogação: O avanço de unidades terceirizadas dentro das 

empresas que consomem químicos corrosivos para a fabricação de seus produtos e 

a prestação de serviço como a consultoria e a manutenção das usinas que utilizam 

materiais químicos corrosivos de alta concentração. 
Vaca Leiteira: O foco da empresa não está no transporte logístico e nem no 

aluguel dos veículos de carga da empresa, pois isso apenas acontece por conta de 

ociosidade da frota quando não se tem muito serviço, a empresa disponibiliza as 

carretas e caminhões da empresa para suprir suporte a empresas parceiras. 
Cachorro: A empresa em um certo período começou a comprar itens de leilão 

para revender por outro preço, mas a mesma viu que não gerava lucro e sim 

enfraquecia o poder financeiro e econômico da empresa, teve que tentar um 

reaproveitamento de alguns itens, porem outros ficaram parados e como não teve 

ainda um bom retorno, esses itens se encontram parados dentro da empresa 

ocupando espaço de estoque e depreciação por conta do tempo por serem de leilão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 QUADRO 2 

MATRIZ BCG DAVI GRAIZE TRINDADE 

 
2 - Fonte: Autores do trabalho 2019 
 

 

 

 

3.2 Matriz Swot 

Segundo Kotler (2005), a análise Swot é um ótimo elemento para uma análise 

estratégica, tendo em vista seu campo de uso é local, a análise swot é uma ferramenta 

bem utilizada como forma de planejamento estratégico que consiste em recolher 

dados que dão características impressionantes sobre o ambiente interno e o ambiente 

externo, ou seja, temos como ambiente interno forças e fraquezas e como ambiente 

externo oportunidade e ameaças, por ser algo de grande simplicidade, a análise swot 

pode ser aplicada em qualquer cenário, não apenas para o meio industrial mas 

qualquer cenários. 

Segundo a figura 3,essas forças e fraquezas, onde forças e fraquezas são 

vantagens e desvantagens internas em relação aos concorrentes como por exemplo 

a qualidade de um produto ou o mal custo de uma produção, já as oportunidades e 

ameaças são aspectos internos negativos e positivos em relação a competitividade 

que a empresa pode gerar, tanto como mudança nos gostos dos clientes quanto a 

mudança no gosto dos mesmos. 
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QUADRO 3 
ANALISE SWOT FIGURATIVA 

 

Na empresa Davi Graize Trindade, a matriz swot tem como explicação a tabela 

abaixo feita juntamente com o gerente administrativo da empresa. 

Como a analise swot possui fatores internos sendo eles, forças e fraquezas e 

fatores externos sendo oportunidades e ameaças, a empresa Davi Graize Trindade, 

estabelece pela analise swot as seguintes considerações: 
Para os fatores internos 

Forças: Anos de experiência no ramo que atua, sem concorrência direta e alta 

demanda, excelência na prestação de serviço para usinas, um dos melhores serviços 

de consultoria ambiental de nível nacional. 
Fraquezas: Marketing sem muita estrutura, a empresa fica invisível dentro do 

mercado econômico, mesmo tendo uma boa visibilidade para empresas do ramo 

ambiental, processo de reciclagem toma tempo por ser dificultoso. 

 
Para os fatores externos 

Oportunidades: Replanejamento do sistema de estação de efluentes como 

prestação de serviço terceirizado dentro das usinas. A qualidade do serviço e expandir 

o volume de reciclagem, agregar mais clientes novos de mercado para ajudar 
Ameaças: Pequenas empresas que fazem consultoria ambiental, alteração da 

preferência das pequenas usinas em querer modificar o serviço e a coleta dos agentes 

químicos corrosivos. 
 

3 - Fonte: Bcgmatriz.com 2019 



 
 

 
 

QUADRO 4 

ANALISE SWOT DA DAVI GRAIZE TRINDADE 

 
4 - Fonte: Autores do trabalho 

 

 

3.3 Matriz Ansof 

Segundo o ANSOFF (2004),  sua matriz é de grande ajuda para as empresas 

no quesito planejar e analisar suas formas de estratégia de planejamento para com o 

mercado organizacional, pela matriz é possível mostrar até quatro estratégias que 

podem ser usadas para o crescimento da empresa juntamente com o risco que cada 

uma pode estar gerando. Essas quatro estratégias são: Penetração de mercado, onde 

os aumentos de produtos existentes são apenas para um mercado existente para 

esses produtos, Desenvolvimento de produto onde o foco é a introdução de novos 

produtos em um mercado existente, Desenvolvimento de mercado, onde a estratégia 

é concentrada na entrada de um novo mercado com produtos já existentes e a 

Diversificação que consiste em uma nova entrada de mercado com novos produtos. 

 

 

 

 



32 
 

QUADRO 5 
MODELO EXPLICATIVO ANALISE ANSOF 

 
 

 

Segundo a matriz ANSOFF na pratica é preciso entender cada segmento. 
1 - A penetração de mercado: é uma estratégia mais focada, como Market share, é 

quando a empresa acredita que seus produtos ou serviços podem ser suficientes para 

ganhar participação no mercado com seus concorrentes, como alta qualidade, marca 

com alta popularidade e bons canais de distribuição. 
2 - Desenvolvimento de produto: É quando a empresa desenvolve um novo produto 

para o mercado que já existente, possa ser atendido se envolvendo em uma extensa 

pesquisa para executar uma expansão da linha de produtos. 

3 - Desenvolvimento de Mercado: É quando a empresa entra em novo mercado já 

com produtos existentes, ou seja, atribuir-se para novas áreas e segmentos, e com 

isso para se ter uma boa rentabilidade, a empresa precisa entender se os novos 

consumidores do novo mercado possuem um perfil ideal para adquirir seus novos 

produtos, ou seja, o consumidor precisa ter o mesmo comportamento do mercado já 

existente, não pode ser fora do que já se tinha com os produtos que já tem existência. 
4 - Diversificação: É quando a empresa pretende crescer inovando com novos 

produtos para um novo mercado, como por exemplo uma empresa que tem produtos 

apenas para crianças e resolve fabricar para adultos, adotando assim um novo 

segmento com novos produtos e atingindo um novo mercado. 

5 - Fonte: Roberto Narigawa - Redator Digital 



 
 

 
 

Tem a diversificação relacionada e a não relacionada, a diferença das duas 

está na sinergia, a relacionada tem com o negócio já existente e a não relacionada 

não tem com o negócio já existente, como por exemplo uma empresa que vende 

sabonete, mas resolve vender alimentos em conserva. 

Já na empresa Davi Graize Trindade, a matriz Ansoff seria feita conforme 

descrição a baixo, onde os dados foram recolhidos através de pesquisa de campo 

usando um questionário com os donos, não foi utilizado planilha, apenas teoria. 
Penetração no mercado: Por se utilizar de recursos inovadores reciclagem 

para reutilização de agentes químicos corrosivos de alta concentração, a forma para 

tratar esses efluentes é algo inovador e de grande importância para o meio ambiente, 

fazendo assim seu corte direto para não degradar o solo, pois por sua vez, 

antigamente as empresas que utilizavam seu material enfraqueciam o ácido, diluindo-

o e o descartando na natureza. A qualidade do serviço de reciclagem da empresa é 

altamente precisa e inovadora. 
Desenvolvimento de produto: A consultoria ambiental que a empresa 

fornece, sai na frente sendo a melhor no que faz por conta do preço e da direção 

objetiva que a mesma arquiteta para que o resultado seja preciso e conveniente para 

tanto o consumidor como para o meio ambiente, assim a empresa deixa de atender 

apenas ácidos e passa a atender com um sistema mais aprimorado. 
Desenvolvimento de mercado: Para a empresa, ela entraria na reciclagem 

de óleos graxos para dar retorno a empresas que precisam do óleo para resfriamento 

do atrito calçado em algumas peças de maquinas pesadas e de serviço intenso, é 

uma ideia que ainda nãos saiu do papel, mas está em trabalho de pesquisa. 
Diversificação: Em uma perspectiva mais ampla, a empresa Davi Graize 

Trindade, oferece como diversificação o uso do ácido diluído em combinação com 

gesso a formulação para criar o gesso agrícola que por sua vez tem como objetivo a 

correção do solo em áreas que ocorrem muita seca, essa questão tem mais como 

interessados os grandes produtores agrícolas que usam o gesso agrícola para a 

melhora do plantio. 

 

4 Identificação de Oportunidades 

Identificar uma oportunidade é o primeiro passo para quem pretende ser 

empreendedor, porém é expressamente necessário saber diferenciar oportunidade de 
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ideia, nisso entende-se que a oportunidade é uma concepção da ideia, pois a ideia 

não tem como produzir se não tiver a oportunidade como ocasião para a pratica. 

“Segundo Dolabela, existem várias maneiras de se identificar uma oportunidade, 

algumas delas são Brainstormings, estudos de áreas geográficas, estudos de setores 

entre outros. “ 

 

 Para Davi Graize Trindade, foi a reciclagem dos ácidos, onde aconteceu 

através de uma ideia  que foi tirada de uma reclamação de um amigo do dono  da 

Antares que dizia que poderia ter um jeito de reciclar, então o Almir, dono da empresa, 

já estava na área ambiental antes, resolveu estudar, até que foi se formando o 

conceito da reutilização do ácido através da reciclagem da borra para dar retorno as 

empresas que utilizavam do ácido para o processo fabril. Com isso veio os outros 

produtos e a dosagem alcalina dos ácidos. 

 
5 ORGANIZAÇÃO 

5.1 HISTORICO DA ORGANIZAÇÃO  

A empresa foi fundada em 2015 e sua abertura oficial aconteceu em 12 

de julho de 2016 na cidade de Governador Valadares em Minas Gerais. 

Posteriormente passou a ser sediada na cidade de Tamarana no estado do 

Paraná. A Davi Graize Trindade – Eireli  Me, realizava serviços diferentes dos 

prestados atualmente como consultoria ambiental auxiliando com certificações, 

contratos e documentação de regularização, hoje em dia a empresa, sendo ela 

responsável pela elaboração de licenças ambientais para postos de gasolina e 

reciclagem de ácidos altamente corrosivos e na fabricação de gesso agrícola 

para correção de solo. No ano de 2017, iniciou-se o trabalho de 

desenvolvimento da tecnologia economicamente viável e sustentável para 

destinação ecologicamente correta dos resíduos líquidos oriundos do processo 

de reciclagem de baterias automotivas usadas. 

Impulsionada pelos resultados satisfatórios da Solução de Ácido 

Sulfúrico Reciclado, sob o nome comercial Eco Ácido, e pela localização das 

fábricas de baterias na região a mesma teve um reconhecimento bem amplo 

entre as outras instituições ambientais. 



 
 

 
 

  Atualmente a empresa em Tamarana (PR) conta com 25 funcionários 

envolvendo os setores de administração, gerência, comercial, logística, 

laboratório, produção, manutenção e transporte 

 

5.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Conforme o site scielo.br, diz que os organogramas tem como objetivo 

representar de maneira gráfica as relações entre cargos na organização. Em 

outras palavras, o organograma organizacional vai mostrar todos os cargos e 

funções que compõe uma empresa. A Figura 1 apresenta o organograma da 

empresa Davi Graize Trindade - Eireli – Me: 

 
QUADRO 6 

ORGANOGRAMA DAVI GRAIZE TRINDADE 

 
 

O organograma geral da Davi Graize; no topo desta cadeia encontra-se o 

diretor, que comanda todas as unidades da empresa: uma em Minas Gerais e a outra 

no Paraná. Além do diretor, fazem parte do organograma o gerente responsável pela 

região sul, bem como os setores comercial, administrativo, financeiro, químico, 

ambiental, de manutenção, de transporte e produção. Segundo o gerente geral da 

empresa, Luis Leite, a estrutura organizacional da empresa é a linear, conforme o site 

dicionariofinanceiro.com, diz que a estrutura organizacional linear é uma estrutura 

mais rustica e antiga, existem três tipos de estruturas, a linear, staff e a funcional. 
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5.3 UNIDADES ORGANIZACIONAIS 

Segundo Oliveira (2012) uma unidade organizacional para uma empresa é um 

elemento básico sendo uma estrutura determinante para conclusão de objetivos e 

determinante para os setores e funções da empresa. Dentro de uma questão 

empresarial as unidades organizacionais são os departamentos que regem uma 

empresa. A Davi Graize Trindade Eireli – Me, segundo o diretor e sócio proprietário, 

Davi Trindade, a empresa apresenta as seguintes funções:  
Diretor: Responsável direto pela empresa onde o mesmo é quem cria as regras 

da empresa. Ele define todos os planos operacionais e administrativos, é o 

cabeça da empresa e quem dá a última palavra e define o caminho que a 

empresa precisa seguir. 
Gerente Administrativo: Representa o setor administrativo de forma geral, ele 

se encarrega das operações administrativas gerindo e dando suporte a direção 

para que se tenha mais eficácia na obtenção de metas da empresa. 
Gerente Financeiro: Representa o setor financeiro, cuida do caixa da 

empresa, coordena as contas a pagar e a receber, onde todo o planejamento 

financeiro é feito por ele para que a empresa tenha um melhor controle de 

dinheiro, gerencia as contas da empresa lançando os dividendos e as 

cobranças para os responsáveis que o auxiliam. 

Gerente de Frota: Encarregado de gerir a frota de veículos da empresa. Ele 

administra todos os veículos da empresa e de forma precisa e perpendicular 

conforme a necessidade que os veículos tenham. Ele administra receitas e 

custos de inspeção, acompanha indicadores da área e elabora planejamento 

estratégico para otimizar os processos de manutenção preventiva e corretiva. 
Gerente de Produção: Responsável por programar e supervisionar a produção 

da empresa e todo os serviços de instalação, inicialização e paradas de 

maquinas, supervisiona a manutenção preventiva e corretiva de maquinas, 

acessórios e da própria produção. 
Assistente de Compras: Encarrega-se de adquirir quaisquer materiais que a 

empresa necessite, desde matéria prima a material de escritório, dependendo 

de suas funções. É de responsabilidade do Assistente de Compras conduzir as 

negociações e manejar o acordo que mais traga benefícios para a empresa, ele 

do suporte ao comprador da empresa que faz a negociação final. 



 
 

 
 

Assistente Administrativo: é o profissional que presta assistência na área 

administrativa de uma empresa, auxiliando o administrador em suas atividades 

rotineiras e no controle de gestão financeira, administração, organização de 

arquivos, gerência de informações, revisão de documentos entre outras 

atividades. 

Coordenador Manutenção: Coordena os serviços de manutenção nas 

máquinas e nos equipamentos da empresa. Realiza a coordenação da equipe 

de manutenção, verificando quais são os recursos necessários. Treina e 

capacita os funcionários. Solicita ao mecânico ou eletricista que solucione o 

problema para dar continuidade ao ciclo da produção. Realiza os processos de 

melhorias de máquinas e elabora o processo de manutenção preventiva, 

verifica os equipamentos e as máquinas.   
Encarregado de Manutenção: Programa e supervisiona os serviços de 

instalação, paradas de máquinas para manutenção preventiva e corretiva, 

visando minimizar o tempo não produtivo dos equipamentos. Elabora os 

projetos de desenvolvimento de dispositivos para máquinas e equipamentos. 

Seleciona e contrata serviços de terceiros para consertos em equipamentos, 

mediante avaliação técnica, pesquisa mercado e análise da relação custo x 

benefício do trabalho. Supervisiona o recebimento e inspeção de materiais para 

manutenção. 
Auxiliar de Produção: Prepara, separa e abastece materiais para as linhas de 

produção. Faz montagem de equipamentos, operação, manutenção e limpeza 

de máquinas e presta assistência aos operadores. 
Operador de Efluentes: Monitorar o recebimento de resíduos industriais e 

urbanos, destinando resíduos conforme normas vigentes e controlar o processo 

de tratamento de água e efluentes. Trabalhar em conformidade a normas e 

procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e 

preservação ambiental. 
Estagiário Administrativo: Irá atuar com atendimento, elaboração de 

planilhas, confecção de relatórios, organização de documentos, preenchimento 

de formulário interno, ser testado em situações reais de mercado, em que 

precisa elaborar planos e auxiliar a empresa a resolver os problemas por meio 
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de consultorias e assessorias às organizações com o intuito de que o estagiário 

aprenda a trabalhar em equipe, negociar e se posicionar perante os problemas. 

 

 

5.4 Layout 

Segundo o site administradores.com, texto elaborado pela Viviane Campo 

em 06/08/2012, o layout tem como funcionalidade adequar o espaço da 

empresa para as instalações pretendidas, maquinas, equipamentos e todo os 

setores da empresa e o pessoal da produção que tem um espaço fixo para 

circulação. Ele vai ajudar a otimizar combinando todo o espaço com as 

instalações para que se tenha um bom rendimento no local e um bom fluxo de 

tráfico de pessoal e maquinários. 

Ou seja, o layout é a parte gráfica ou um arranjo físico de algo pra mostrar 

a sua estrutura, o seu esboço. O arranjo físico é a parte final onde só pode ser 

elaborado depois que todas as questões e ordens de onde vai ser o que é para 

o que, estarem definidas. O Layout conforme o site administratores.com, é 

mostrar o “esqueleto “das empresas, e toda a estrutura que a compõe. 

 Na empresa Davi Graize Trindade Eireli – Me, o layout da empresa foi 

estudado minunciosamente para que cada setor, maquinário, equipamento e 

para os colaboradores, poderem trafegar dentro dos padrões de segurança 

estabelecidos pelas normas regentes, para que o espaço da empresa além de 

seguro, possa estar organizado. O Layout foi projetado com hall de entrada, 

recepção, dois andares, uma sala de reunião, 2 setores de reciclagem, 3 

setores para armazenamento de ácidos, um setor com baias para 

armazenamento de gesso, um setor de produção, 3 banheiros, escritório com 

2 banheiros, um sendo masculino e outro feminino, área de lazer, refeitório e 

pátio externo com rampa de acesso ao setor de produção. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 QUADRO 7 
LAYOUT DA EMPRESA DAVI GRAIZE TRINDADE 

 

7 - Fonte: Antares Reciclagem engenharia ambiental Ltda. 
 

5.5 PROCESSOS OPERACIONAIS (Fluxogramas: horizontal / vertical) 

Segundo o Professor Fabio Uchôas de Lima (2017, p. 7), existem três 

categorias básicas de processos, o processo de negócios, organizacionais e 

gerenciais, no caso desse trabalho, o foco são os organizacionais ou 

operacionais.  

Para Fabio Uchôas de Lima, processo organizacional é:  
os processos organizacionais ou de integração organizacional são 

centralizados na organização e viabilizam o funcionamento coordenado dos 

vários subsistemas da organização em busca de seu desempenho geral, 

garantindo o suporte adequado aos processos de negócio. 
 

Para esse trabalho, o foco são os fluxogramas verticais e horizontais. 
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Segundo Francinei Rodrigues (2017), especialista em engenharia da 

qualidade. 
 

 O fluxograma é uma das ferramentas básicas de melhoria que fornece uma 

imagem visual de um processo que está sendo estudado. Esta imagem é feita 
através de uma representação gráfica da série de atividades que definem o 

processo. Existem diversas razões para se preparar um fluxograma de um 

processo 
 

Segundo Fabio Uchôas (2017, p. 19), Fluxograma são técnicas de 

mapeamento e documentação necessários para um bom entendimento de como os 

processos organizacionais de uma empresa funcionam e qual a sua finalidade e quem 

ou o que faz sua execução.   

A diferença entre os fluxogramas verticais e horizontais está apenas no 

deslocamento da sequência, sua maior diferenciação está no objetivo, o horizontal 

volta-se para as análises das pessoas. Abaixo foi feito um formulário descrevendo 

através de um fluxograma vertical como acontece a compra de um produto na 

empresa Davi Graize Trindade. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

QUADRO 8 
FLUXOGRAMA VERTICAL DAVI GRAIZE TRINDADE 

 

Descrição dos campos do formulário 

 Identificação do formulário: Fluxograma Vertical do Setor Comercial 

 

 Fluxograma Vertical  

               

 

S
ím

b
o

lo
s 

 

Análise ou operação 

T
o

ta
is

  Rotina: Atual X  
Todo o processo 

de vendas 
 

 

Transporte   Proposta    
 

 

Execução ou Inspeção  Setor: Comercial 
 

 

Arquivo provisório  Efetuado por: Cliente aleatório 
 

 

Arquivo definitivo  Data:                          Atual 
               
 Ordem Símbolos Setor Descrição dos passos 

 
1 

 

 

 

 

 
Atendimento O cliente entra em contato com a empresa 

 
2 

 

 

 

 
 

 O atendente encaminha a ligação para o vendedor 

 
3 

 

   
 

Comercial O vendedor fala com o cliente 

 
4 

 

 
 

 
 

 O cliente escolhe o produto 

 
5 

 
 

 

 
 

 O vendedor pega os dados do cliente para faturar a nota fiscal após a 
compra do cliente. 

 
6 

 

 
   Setor de 

frota O vendedor passa a nota faturada para o auxiliar de frota 

 
7 

 

     O auxiliar de frota programa um caminhão para a entrega 

 
8 

 

 

    O auxiliar de frota mapeia a rota de entrega e passa a nota fiscal para 
o auxiliar logístico. 

 
9 

 

 

   Logística O auxiliar de logística recebe a nota verifica o caminhão antes da 
entrega e emite um documento de boa condição para o motorista. 

 
10 

 
 

 

   Após a nota de boa condição e a nota fiscal já com a rota mapeada, o 
auxiliar logístico manda os documentos para o setor de transporte 

 
11 

 

    Transporte O Auxiliar administrativo do setor de transporte recebe os 
documentos, confere e lança no sistema. 

 
12 

 

     Após lançado no sistema é passado para o motorista. 

 
13 

 

     O motorista da o pronto para o vendedor e o vendedor libera o 
produto na produção para poder abastecer o caminhão. 

 
14 

 

    Produção O produto é liberado e carregado no caminhão para o motorista poder 
sair para entrega 

 
15 

 

   
 

 Depois que o produto é carregado, o motorista já em posse dos 
documentos vai entregar o material. 
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 Símbolos:  Este símbolo        representa Analise ou operação. 
 Totais: Ele aparece 10 vezes 
 Tipo de Rotina: O processo é atual. 
 Setor: Comercial 
 Ordem: Atividades de forma semidireta, com 10 ocorrências. 
 Setores: Atendimento, comercial, frota, logística, transporte e produção. 
 Descrição dos passos: O cliente entra em contato com a empresa, é feito 

atendimento pelo atendente, onde é localizado algum vendedor para poder negociar 
com o cliente, após negociação e recolhimento dos dados e a venda do produto, logo 
em seguida os documentos são passados para o setor de frota para que possa ser 
faturada a nota e ser levada até o setor de logística para ocorrer a liberação; Após 
ocorrer a liberação dentro do setor de transporte, o responsável passa os 
documentos para o setor de produção poder carregar o caminhão e assim entregar 
todos os documentos para a saída do motorista até o cliente com o produto. 

 

QUADRO 9 

FLUXOGRAMA DA PRODUÇÃO DE ECOACIDO 

 

                          8-Fluxograma da produção de ECOACIDO - Fonte: Autor 
 

6 OBSERVAÇÃO DA REALIDADE ORGANIZACIONAL 

Para esse tópico, fica observado como funciona uma organização, no 

caso, a empresa, aplicando na pratica o diagnostico empresarial e mostrando 

como fica graficamente e teoricamente a gestão da empresa, inovação do 

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



 
 

 
 

De acordo com o site administradores.com.br, um artigo publicado pelo 

Luiz Lima em 08/11/2010, diz que o diagnostico empresarial ou organizacional, 

ambos a mesma coisa no dito cujo popular, Luis Lima escreveu que o 

diagnostico organizacional é uma radiografia de como a empresta está 

atualmente, como anda seus setores, departamentos e sua gestão. A gestão 

organizacional em um contexto mais amplo pode ter um foco especifico em 

determinado processo. Segundo Rosa (2001, p. 10) o diagnóstico permite uma 

visão integrada e articulada da organização ou de um problema específico, 

resultando em mais agilidade para superar os obstáculos, melhor 

direcionamento dos investimentos. 
Gráfico 1 

 

 

 

De acordo com o gráfico 1, a análise geral do diagnostico realizado pelo 

autor do trabalho, foi feita uma análise descritiva, pode-se observar que na 1ª 

avaliação, mostra os quadrantes da empresa que estão mais em baixa. São 

pontos que foram observados em necessidade de atenção. O quadrante que 

mais precisa de atenção é o marketing digital, numa análise geral pelo autor, a 

empresa não tem muita atenção para essa área, ela já possui o site 
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www.antares.eco.br, mas prefere investir em outras  áreas da empresa. Logo 

em seguida tem o quadrante inovação de produtos e o marketing da empresa, 

na inovação de produtos, por se tratar de produtos químicos corrosivos, a 

embalagem é padrão e os rótulos da embalagem também, não pode ter 

alterações pois são padrões federais e o investimento no setor de marketing é 

baixo, pois a empresa oferece os produtos de maneira direta através de alguns 

vendedores que apenas apresentam o serviço de reciclagem da empresa. Os 

produtos vendidos são transportados por carretas tanques e caminhões baú, 

também seguindo normas e regulamentações federais, então não tem muito o 

que mudar.  Então todos esses pontos foram mexidos e refeita uma 2ª 

avaliação para avaliar as mudanças propostas mediante reunião e pratica. No 

quadrante da Inovação, a empresa adotou a ideia de utilizar o aplicativo 

WhatsApp para mais funções dentro da empresa como para relatórios, 

comunicação externa com clientes, pois o uso da comunicação ainda era 

apenas por e-mail, então propusemos por montar um processo para melhorar 

a comunicação interna e externa. Para o quadrante do marketing digital, o 

aumento foi baixo, mas através de uma 2ª avaliação, teve aumento graças a 

utilização do próprio link do site da empresa e a criação de redes sociais, 

mesmo assim a empresa optou por não fazer propagandas. Dentro do 

quadrante do marketing foi proposto mexer no site para deixá-lo mais atrativo 

e funcional. 
7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 
  Neste capitulo são apresentados  os resultados obtidos pela elaboração 

do referencial teórico e pela realização pratica do estágio supervisionado tendo 

no tópico anterior a analise externa de forma geral sobre a empresa. 

 

7.1 GESTÃO 

Na aplicação do diagnostico, pode-se verificar que ocorreram duas avaliações 

em momentos diferentes, dentro do quadrante da gestão como mostra o 

gráfico. Em comparação com a primeira avaliação feita com o gráfico em azul 

e a segunda em vermelho. Como mostra o gráfico radar, a melhora foi 

significativa, através de um plano de ação mostrado mais à frente do trabalho, 

a ares de melhora envolve a visão da empresa que na qual foi melhorada pois 

a empresa não queria tantos produtos diferentes, através de conversas 

http://www.antares.eco.br/


 
 

 
 

mediante reunião, surgiu uma ideia de reciclar óleo resfriador de máquina, 

oferecendo um novo destino para o mesmo após o uso no resfriamento. Esse 

óleo usado para suportar altas temperaturas, após seu uso ele perde a 

qualidade ficando apenas uma borra com resquícios de material virando uma 

borra, então foi tirado do papel a ideia e hoje a empresa trabalha com a 

reciclagem desses óleos conhecidos como fluido de corte. Em outra parte, a 

empresa começou a dar mais atenção a parte interna e cuidar melhor dos 

colaboradores, ouvindo a todos de forma mais ampla, até então, reuniões com 

os colaboradores de forma mais frequente se tornou uma estratégia da 

empresa para inovar e ganhar mais amplitude nos negócios e assim tendo mais 

desempenho e recursos monetizados. 
 

Gráfico 2 

 
 

7.2 INOVAÇÃO DE PRODUTO 

No gráfico de inovação de produto, fica destacado explicitamente que os 

funcionários dão várias ideias e sugestões, mas não são levados em conta, até 

então, o método brainstorm também se mostra enfraquecido no gráfico, mas a 

empresa mantem bem suas parcerias, tem uma ótima estrutura de 

equipamentos, matérias e insumos, planeja novos produtos e chega até a lançar 

novos produtos, porem ela vai de acordo a necessidade de sua clientela e fica 

bem dependente dela. Porem a empresa já tem uma ideia enraizada e não 
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conseguimos quebrar isso, a resistência se dá por conta do tipo de produto que 

a mesma produz.  
 

 
 
 

Gráfico 3 

 

Fonte: Autor do trabalho, 2019 

 

7.3 MARKETING 

Dentro do gráfico sobre Marketing, fica a mostra que a empresa não 

possui muitos meios de divulgação além do site da empresa, a comunicação 

com os clientes tem uma média razoável, e os preços não são tão negociáveis, 

em outros tópicos, existem pontuações máximas, onde a empresa tem mais 

manejo. Na 1ª avaliação a empresa se mostrou forte em alguns quadrantes e 

em outros não, então foi pego um estudo comunicativo com a empresa para 

tentar aumentar os quadrantes mais afetados. Na segunda avaliação após 

observação pratica dos processos, ficou amostra uma pequena melhora em 4 

pontos que são: a comunicação com os clientes onde foi melhorado o pós 

venda, sobre o perfil dos clientes, a empresa começou a conhecer melhor e se 

relacionar melhor com os clientes e assim facilitando a melhora na convivência 

com os clientes, automaticamente com tudo, a empresa melhorou a gestão com 

o relacionamento com os clientes criando um atendimento personalizado para 
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melhor atender todos os clientes desde o atendimento inicial até o pós venda 

que levou a uma leve melhorada no planejamento de marketing, pois 

atendendo melhor, a empresa criou mais visibilidade entre os clientes. 
 

 
Gráfico 4 

 
Fonte: Autor do trabalho, 2019 

 

7.4 MARKETING DIGITAL/ VIRTUAL 

O marketing digital da empresa não é muito amplo, pois a empresa não 

dá tanta ênfase para essa parte, no gráfico abaixo fica a mostra que a empresa 

possui ferramentas de gestão para tal, que ela tem um site institucional e que 

ela possui vídeos, mas nos outros quadrantes ela dá ênfase, foi colocado em 

teste um planejamento de marketing digital onde teve uma reformulação para 

uma interação maior com os clientes, o site possuía os produtos mas não falava 

sobre e não tinha opção de compra pelo site, agora existe opção de compra e 

uma interação maior com os cliente mas ainda não é uma loja virtual pois não 

possui preços. Foram realizadas 2 avaliações, na segunda avaliação, a 

empresa se manteve mais firma a decisão de não querer investir no marketing 

digital, pois para a empresa, essa parte está bom do jeito que está. Mas Quando 

foi feita a primeira avaliação, foi mostrado ferramentas que ajudaram a melhorar 

sem precisar de muito recurso, mas o processo da empresa tinha que ser 
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mudado e mexido em algumas coisas que trouxeram desconforto para o 

proprietário e o mesmo preferiu não mexer e por conta disso resolver não 

mexer. Abaixo o gráfico demostra em azul sendo a segunda avaliação tendo 

um aumento sobre a questão de a empresa não querer um planejamento para 

essa área. 

Gráfico 5 

 
Fonte: Autor do trabalho, 2019 

 

7.5 MEIO AMBIENTE 

Por se tratar de uma empresa ambiental, ela cumpre tudo à risca, todas 

as normas, todos os cuidados necessários, faz uso dos equipamentos corretos, 

trata os efluentes de maneira correta, tem uma gama tecnológica para 

sustentabilidade da empresa, a empresa tem um conceito gigantesco dentro do 

meio ambiental. Uma empresa de amplitude multinacional, precisa estar dentro 

do padrão e precisa ser um exemplo, a mesma obteve já vários prêmios por 

conta da sua rigidez com e pulso firme em se tratando do meio ambiente. 

Conforme mostra o gráfico abaixo, ela cobre todos os quadrantes no máximo. 

Nas duas avaliações feitas com visitas a empresa verificando a parte pratica, a 

empresa manteve alto desempenho em todos os quadrantes, além de propor 

soluções ambientais e químicas as empresas parceiras onde está o seu maior 

destaque. 
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Gráfico 6 

 
Fonte: Autor do trabalho, 2019 

 
 

7.6 Produção 

Como mostra o gráfico abaixo, a produção da empresa está numa boa 

classe, ela atinge quase todos os objetivos que precisam para uma produção 

de qualidade, antes ela ainda tinha um pequeno problema com espaço, mas 

isso foi corrigido e a empresa ainda está mudando e modificando áreas para 

que o espaço seja mais fluido para os maquinários e para os colaboradores 

poderem transitar com segurança e agilidade. Dentro das avaliações feitas, foi 

visto que não tinha como remanejar o espaço físico da mesma, pois ela se 

mantem linear em alto desempenho e infraestrutura, pelo fato de toda sua área 

já estar ocupada e arquitetada, o espaço físico é inalterável, mas possui uma 

boa média estando acima de 60 pontos. 
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Gráfico 7 

 
Fonte: Autor do trabalho, 2019 

 

7.7 Qualidade 

Como mostra o gráfico abaixo, a qualidade da empresa tem todos seus 

quadrantes em notas máximas, pois a empresa leva à risca a qualidade dos 

produtos, tem um nota mais baixa na satisfação dos trabalhadores por conta 

dos riscos, a empresa trabalha com material químico altamente corrosivo e 

forte, mesmo tendo todos os EPIs, os colaboradores tem medo do material e 

ainda sim o cheiro, por mais que esteja com máscara correta, ainda sim é forte, 

pois o processo que a empresa usa para ser realizado, ainda se utiliza mais 

química forte, fora isso a empresa caminha bem e cuida muito bem dos 

funcionários onde o padrão de qualidade é seguido à risca. Em avaliações 

feitas, totalizando duas, a empresa mostrou alto grau em todos os âmbitos, pois 

se a mesma não mostrar eficiência e qualidade, as coisas tendem ir mau, pois 

qualidade é um padrão para a empresa que não pode deixar a desejar, pois 

pode implicar em multas e outras penalizações. 
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Gráfico 8 

 
Fonte: Autor do trabalho, 2019 

 
8 PLANO DE AÇÃO 
  Nesse tópico, o assunto abordado foi a pratica do plano de ação dentro 

da empresa estagiada para discutir resultados para o estudo do estágio 

supervisionado, usamos o próprio plano de ação em conversa com gestores e 

sócios proprietários. Foram colhidos os dados para montar as informações 

pertinentes que serão apresentadas nos tópicos seguintes. O modelo de plano de 

ação usado para o presente trabalho é o 5W2H, uma ferramenta eficaz onde se 

consegue identificar todos os elementos necessários para execução de um bom 

plano estratégico. Podemos dizer que “um norte bem definido “através do plano de 

ação, tende a simplificar melhor a meta da empresa em estar melhorando os 

caminhos para se ter uma boa dimensão de resultados. 

 

8.1 Gestão 

Conforme o diagnóstico do gráfico 2, a gestão precisa e pode melhorar. Ela 

apresenta baixa em alguns fatores como demonstra a tabela 1 abaixo, os fatores estão 

bem definidos no plano de ação, pode-se ter bons indícios de melhora para otimizar a 

gestão e torna-la mais eficiente, pois sua manutenção precisa acontecer na visão da 
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empresa para que os colaboradores saibam com mais ciência qual a visão da mesma, 

precisa mudar e aprender novas estratégias, por mais que não tenha concorrência 

direta, ainda sim existem outras situações que podem ser uma pedra no solado da 

empresa, a análise de desempenho não é feita corriqueiramente, apenas quando o 

diretor exige, o gerentes precisam estar mais capacitados para que aja uma fluidez 

melhor na equipe, o colaboradores precisam se aperfeiçoar mais para estarem mais 

preparados para possíveis fatos que podem vir acontecer a empresa e algumas 

práticas precisam ser reformuladas. 
 

QUADRO 10 
PLANO DE AÇÃO DA GESTÃO DAVI GRAIZE TRINDADE 

Área / 
Dimens
ão 

 
Tópico Situação 

Para que 
fazer? 

(why) 

O que 
fazer? 
Ações 

(what) 

Como 
fazer? 

Atividad
es 

(how) 
 

Até 
quand

o 
fazer? 

 (when) 

Quem 
fará? 

(who) 
Onde fazer? 
(where) 

Quant
o que 

vai 
custar 
(how 
much) 

 
GESTÃO  

Capacitação 
de 
Colaborador
es 
 

Os 
colaborador
es são 
capacitados 
regularmen
te. 
 

Criar mais 
cursos de 
capacitaç
ão 
 

Contratar 
escolas 
técnicas 
que dão 
pacotes 
para 
quantidad
e de 
funcionári
os da 
empresa 
 

até 
dezemb
ro de 
2021 
 

Gestor 
de Rh 
 

Escolas 
profissionalizan
tes 
 

30 mil 
por 
ano 
 

 
GESTÃO 

Práticas de 
Gestão 
 

Algumas 
práticas de 
gestão 
apresentam 
melhorias. 
 

reformula
r as 
estratégia
s 
 

contratar 
uma 
consultori
a para dar 
um 
reforço 
nas 
estratégia
s 
 

até 
março 
de 2020 
 

Diretor 
da 
empres
a 
 

na empresa 
 

20 mil 
 

9 - Fonte: Autor do trabalho, 2019 
 

8.2 INOVAÇÃO DE PRODUTO 

Em inovação do produto, conforme tabela, os fatores que mais precisam de 

melhora são diretamente ao nível de inovação. Dentro do plano de ação proposto, 

trabalhamos no estágio foi o ponto Brainstorm e a Sugestão dos Funcionários. O plano 

proposto foi começar a utilizar mais o método e abrir uma caixa para sugestão dos 

funcionários de forma mensal, para que o brainstorm e as sugestões dos funcionários 



 
 

 
 

pudessem estar de fato, acopladas para serem executadas em toda reunião que ter 

na empresa com os colaboradores em geral. Os responsáveis em executar o processo 

é o gerente de marketing e o gerente geral.  

A empresa faz muitas pesquisas para determinado produto, mas deixa os 

outros setores enfraquecidos sem uma atualização nos produtos, a constante busca 

de melhora é visivelmente clara, mas agem de uma forma limitante, não utilizavam 

muitas estratégias como o brainstorm. Algumas sugestões até são aceitas, mas tem 

que passar de modo hierárquico e isso limita a empresa, onde algumas sugestões 

nem chegam ao seu destino final, além disso a empresa não pensa muito em alterar 

a estética dos produtos, pois suas embalagens precisa ser especiais para comportar 

agentes químicos altamente corrosivos e assim precisa-se se seguir um padrão. 

 
QUADRO 11 

PLANO DE AÇÃO DA INOVAÇÃO DE PRODUTO DA DAVI GRAIZE 
TRINDADE 

Área / 
Dimensão 

 
Tópico Situação 

Para que 
fazer? 

(why) 

O que fazer? 
Ações 

(what) 

Como 
fazer? 

Atividades 
(how) 

 

Até 
quando 
fazer? 

 (when) 

Quem 
fará? 

(who) 

Onde 
fazer? 
(where) 

Quanto 
que vai 
custar 

(how 
much) 

Inovação 
de 
produto 

Brainstorm 
(tempestade 
de ideias) 
 

Conhece o 
método, mas 
não utiliza ou 
utilizou apenas 
uma vez. 
 

Aplicar o 
método 
Brainstorm 
 

Capacitando o 
setor de 
marketing 
 

Até 
janeiro 
de 2020 
 

Gerente 
de 
marketing 
 

na 
empresa 
 

sem 
custos 
 

Inovação 
de 
produto 

Sugestões 
dos 
Funcionários 
 

Realiza 
mudanças 
eventualmente 
– 1 vez ao ano. 
 

criar 
procedimentos 
como um 
questionário 
bem explicativo 
e claro para 
sugestões 
 

Criar 
questionários 
com base de 
pesquisa 
interna na 
empresa 
 

até 
março de 
2020 
 

Gerente 
geral 
 

na 
empresa 
 

sem 
custos 
 

10 - Fonte: Autor do trabalho, 2019 
 

8.3 MARKETING 

Na tabela abaixo, pode-se estar verificando que tem vários fatores dentro do 

marketing da empresa que precisam de manutenção, o marketing da empresa não é 
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bem estruturado e planejado, o planejamento não tem muita dedicação, a empresa 

não conhece bem os seus clientes, a comunicação com os clientes ainda precisa ser 

melhorada e a empresa precisa investir um ou pouco mais na própria propaganda 

para que tenha mais visibilidade comercial. Então foi montado para o marketing, onde 

consiste em estruturar um planejamento que alavanque vários lados positivos da 

empresa, pois assim a empresa cria visibilidade. 

 

 

 

QUADRO 12 
PLANO DE AÇÃO DO MARKETING DA DAVI GRAIZE TRINDADE 

Área / 
Dimensão 

 
Tópico Situação 

Para que fazer? 
(why) 

O que fazer? 
Ações 

(what) 

Como fazer? 
Atividades 

(how) 
 

Até 
quando 
fazer? 

 (when) 

Quem 
fará? 

(who) 

Onde 
fazer? 
(where) 

Quanto 
que vai 
custar 
(how 
much) 

MARKETING 
 

Planejamento 
de Marketing 
 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado, 
implantado 
parcialmente e com 
acompanhamento 
periódico. 
 

Verificar porque 
não é implantado 
totalmente e seu 
acompanhamento 
não é constante 
 

Acompanhar o 

planejamento 

até o final 

janeiro de 

2020 

Gerente 

de 

marketing 

no setor 

de 

marketing 

sem 

custo 

MARKETING 
 

Planejamento 
de Marketing 
 

Planejamento 
estruturado, mas 
informal, com 
acompanhamento 
periódico. 
 

Tornar forma o 
planejamento 
 

Criando uma 

reunião com 

setor de 

marketing e o 

diretor geral 

até 

dezembro 

de 2020 

Diretor da 

empresa 

no setor 

de 

marketing 

sem 

custo 

11 - Fonte: Autor do trabalho, 2019 
 

 

8.4 MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 

 

Na tabela abaixo, pode se notar que a empresa não dá muita ênfase para o 

marketing digital, pois a mesma não tem muito interesse em fazer mudanças, ela 

possui uma estratégia de marketing que é o site da empresa onde possui quase todas 

as informações básicas que um site precisa ter, não tem loja virtual, a compra precisa 



 
 

 
 

ser feita por telefone e via e-mail, o site tem apenas o essencial para que os clientes 

saibam um pouco sobre os produtos e assim por outras vias, eles procuram a 

empresa. A empresa não tem interesse nas redes sociais, mesmo que uma rede social 

possa potencializar o alcance dos seus produtos, a empresa prefere manter discrição 

sobre a forma que trabalha e como trabalha, os anúncios que a mesma faz são 

geralmente quando a empresa será premiada com algum prêmio ambiental. A 

empresa não possui loja física e não possui um representante virtual para atender os 

clientes e conversar com eles na hora. Então para solucionar isso, foi proposto uma 

loja virtual, é algo em estudo ainda pela empresa, a mesma não executou a ideia, mas 

temos garantia que é um projeto a ser visto futuramente. 

 
QUADRO 13 

PLANO DE MARKETING VIRTUAL DA DAVI GRAIZE TRINDADE 
Área / 
Dimensão 

 
Tópico 

Situação 
Para 
que 

fazer? 
(why) 

O que fazer? 
Ações 

(what) 

Como fazer? 
Atividades 

(how) 
 

Até 
quando 
fazer? 

 (when) 

Quem 
fará? 

(who) 

Onde fazer? 
(where) 

Quanto 
que vai 
custar 
(how 
much) 

MARKETING 
DIGITAL / 
VIRTUAL 
 

Não possui loja. 

Não 

possui 

loja. 

Criar uma loja 

virtual 

Contratando 

uma web 

designer e um 

programador 

até maio 

de 2020 

Gerente 

geral 

consultoria 

especializada 

9 mil 

reais 

MARKETING 
DIGITAL / 
VIRTUAL 
 

Representatividade 

das vendas pela 

internet 

até 30%. 

Implementar 

uma loja online 

com mais 

recursos para 

os clientes 

Contratando 

uma web 

designer e um 

programador 

até maio 

de 2020 

Gerente 

Geral 

consultoria 

especializada 

9 mil 

reais 

12 - Fonte: Autor do trabalho, 2019 
 

 

 

 

8.5 MEIO AMBIENTE 

Para essa parte do trabalho não foi proposto um plano de ação para a empresa, 

a mesma não precisa, pois já foi feito antes, é um setor que sempre é revisto por conta 

da área da empresa, uma empresa ambiental que segue todas as normas dentro de 

todos os setores, pois a mesma, tentamos após avaliações encontrar algo para fazer 
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pela empresa, mas não tinha. Então pesquisamos alguma maneira de ampliar algo, 

mas não encontramos. 

 

8.6 Produção 

A empresa tem apenas uma inconsistência, os espaços físicos para transitar 

com carros, caminhões, empilhadeiras, para a fluidez de colaboradores e para os 

equipamentos fixos que ocupam a maior parte do espaço na produção, não está ruim, 

mas a empresa já visa ampliar o espaço para melhorar a fluidez. É feito tudo com 

segurança e tempo para cada fator, mas ainda assim o espaço físico deveria ser 

maior, pois mesmo com todas as normas de segurança, o espaço físico está dentro 

do limite à risca, e um espaço maior traria um conforto maior para os colaboradores 

da empresa deixando o fluxo mais aliviado. 

 

QUADRO 14 
PLANO DE AÇÃO DA PRODUÇÃO DA DAVI GRAIZE TRINDADE 

Área / 
Dimensão 

 
Tópico 

Situação 
Para que 

fazer? 
(why) 

O que 
fazer? 
Ações 

(what) 

Como fazer? 
Atividades 

(how) 
 

Até 
quando 
fazer? 

 (when) 

Quem fará? 
(who) 

Onde 
fazer? 
(where) 

Quanto 
que vai 
custar 
(how 
much) 

PRODUÇÃO Espaço 

Físico 

Os espaços 

são 

adequados 

parcialmente 

à produção. 

ampliar 

o 

espaço 

calcular a 

área e o 

espaço que os 

equipamentos 

ocupam 

Até 

março 

de 

2020 

Engenheiro 

terceirizado 

na 

empresa 

7 mil 

reais 

13 - Fonte: Autor do trabalho, 2019 
8.7 QUALIDADE 

 Não foi montado um plano de ação para essa parte, pois a empresa já cumpre 

todos os requisitos de qualidade que poderia se esperar da empresa, todas as normas 

à risca. Como a empresa precisa sempre manter a qualidade impecável, ela teve 

prêmios por isso além de outras razões. É uma empresa de reciclagem acida, precisa 

ter uma boa segurança, um bom processo, um bom sistema, seguir as regras à risca, 



 
 

 
 

por trabalhar com material de altíssima periculosidade. Então optamos por não realizar 

um plano de ação apontado para a qualidade da empresa. 

 
9 Cronograma de Ações 

QUADRO 15 

CRONOGRAMA DO PLANO DE AÇÃO DA DAVI GRAIZE TRINDADE 

Área Ativid
ades 

Respo
nsável 

2020 2021 

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 

Gestã
o 

Contrat
ar 
escolas 
técnicas 
que dão 
pacotes 
de 
cursos 
para os 
funcion
ários da 
empres
a 

Gestor 
de Rh                          

contrata
r uma 
consult
oria 
para 
dar um 
reforço 
nas 
estratég
ias 

Diretor 
da 
empresa 

                         

Inova
ção 

Produ
to 

Capacit
ar o 
setor de 
marketi
ng 

Gerente 
de 
marketi
ng 

                         

Criar 
questio
nários 
com 
base de 
pesquis
a 
interna 
na 
empres
a 

Gerente 
geral 
 

                         

Mark
eting 

Acomp
anhar o 
planeja
mento 
até o 
final 

Gerente 
de 
marketi
ng 
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Criando 
uma 
reunião 
com 
setor de 
marketi
ng e o 
diretor 
geral 

Diretor 
da 
empresa 

                         

Mark
eting 
Digit

al 

Contrat
ando 
uma 
web 
designe
r e um 
progra
mador 

Gerente 
geral                          

Contrat
ando 
uma 
web 
designe
r e um 
progra
mador 

Gerente 
geral                          

Produ
ção 

calcular 
a área e 
o 
espaço 
que os 
equipa
mentos 
ocupam 

Engenhe
iro 
terceiriz
ado 

                         

O cronograma de ações faz parte do plano de ação para controlar o tempo de cada 

execução listada dentro do tempo correto. Conforme mostra o cronograma e a 

correção de desse trabalho, o cronograma já foi quase todo executado, restando 

apenas a contratação das escolas técnicas para dar cursos que aperfeiçoem os 

funcionários. É através do cronograma que se analisa os prazos para atingir os 

objetivos. Foram verificadas todas as tarefas conforme cronograma e todas foram bem 

executadas dentro do prazo e as que faltam ainda vão ser avaliadas quando forem 

executadas. 

 
 
10 VIABILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 

Neste tópico vai ser apresentado por todos os temas a viabilidade financeira da 

empresa estagiada, nos subtópicos vai ser abordado os investimentos, da empresa, 

os custos e suas devidas classificações. E a viabilidade financeira é um meio de prever 

o investimento feito dentro da possibilidade de ter retorno necessário. Não foi possível 



 
 

 
 

conseguir os dados reais da parte financeira da empresa, mas foi feita uma simulação 

para a execução do trabalho. Todas as operações financeiras serão mostradas nesse 

tópico. Nesse tópico foi reunido os dados simulatórios corretos para analisar a 

viabilidade operacional financeira. 

 

10.1 INVESTIMENTOS 

Segundo Marcos Onigawa (2017), contador especializado em 

investimentos financeiros, investir dinheiro significa aplicar capital com a 

expectativa de obter um benefício futuro, seja ele um rendimento, juros, 

dividendos ou lucros deixando claro que para que o investimento seja 

algo lucrativo, a taxa de lucro precisa ser superior ao custo. Mas todo 

investimento existe um risco e um retorno, varia da aplicação, pois tanto 

quanto o risco e o retorno podem ser positivos ou negativos, pode se 

haver um investimento de alto risco e ter uma boa lucratividade sendo 

um retorno positivo como um investimento pode ser de baixo risco e ter 

um retorno negativo com a lucratividade. A renda fixa é um exemplo de 

investimento de baixa proporção sem muito risco, porem sua 

rentabilidade sempre é baixa. Já no mercado de ações, conhecidos 

como renda variável, onde existe um alto risco e sabendo lidar com o tal, 

pode trazer uma grande lucratividade. Investir pode ser colocado como 

uma ideia de que se deixa o consumo de hoje para tentar um rendimento 

futuro. 

A empresa DAVI GRAIZE TRINDADE, vem investindo pesado em 

tecnologia e inovando com novas soluções para reciclagem acida, o 

centro de pesquisa fica localizado na universidade de Cambridge no 

Reino Unido, o foco da universidade é no departamento de ciências 

materiais e metalúrgicas. É uma das universidades mais antigas das 

públicas no Reino Unido e sua especialidade está no material químico e 

metalúrgico em prol da ciência e ao estudo da reciclagem. A empresa 

DAVI GRAIZE TRINDADE, investe pesado em conhecimento tais como 

cursos para os funcionários ao manejo mais aperfeiçoado do material 

ácido – químico e a sua recente investidura está no processo 

hidrometalúrgico, buscou junto ao mercado Internacional uma tecnologia 
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inovadora de recuperação do chumbo que pretende revolucionar o setor 

metalúrgico do chumbo no Brasil,  vindo a firmar parceria com a 

Universidade de Cambridge e a empresa britânica Aurelius para 

aplicação da inédita rota hidrometalúrgica.  O projeto aprovado no Edital 

Internacional Brasil-Reino Unido, atualmente encontra-se em validação 

pelo Instituto Federal do Espírito Santo – IFES, para implantação do 

processo em escala piloto. A empresa tem um fundo de investimento 

para cursos e capacitação de colaboradores, a mesma integra e 

regulariza todas as capacitações dos colaboradores por respectivo 

período de validade. Porém, a empresa ainda investe em tecnologia 

ambiental, tais como a reciclagem de minerais e reagentes ácidos 

químicos, a empresa possui um plano de despesa geral e de 

investimento que permite ter mais controle financeiro da mesma por se 

tratar de uma multinacional. 

  Conforme pratica feita na empresa estagiada, foi rateado o plano 

de ação proposto, abaixo relação de custo do plano de ação. 

 

Gestão: Capacitação dos colaboradores e capacitação da gestão, o 

custo em média seria de R$ 10.000,00 – pois já foi encontrado um local 

que faz o serviço e esse foi o preço passado. A empresa precisa 

capacitar melhor seus colaboradores e principalmente seus gestores, 

então a ideia principal é o aperfeiçoamento através de cursos e 

consultoria. 
Inovação do Produto: Não tem um custo certo, pois o plano de ação 

aqui foi proposto uma abrangência através do brainstorm e a aceitação 

para estudo que os funcionários dão sobre algo para a empresa, os 

custos podem variar muito nessa área. 
Marketing: Para essa parte do plano de ação, o custo seria de R$ 

800,00 reais para que um profissional de publicidade fizesse essa 

assessoria na empresa acompanhando o processo e sempre por meio 

de reunião transparecesse as ideias para serem debatidas. 
Marketing Digital: Nesse parâmetro o custo varia de R$1.100,00 a R$ 

3.000,00, pois no plano de ação, a proposta é contratar uma web 

designer para poder cuidar e gerenciar o setor para alavancar a 



 
 

 
 

visibilidade da empresa e deixar ela mais interina com a sociedade. Pois 

seria além do mais, criado uma loja virtual e pagar um consultor ou 

implementar um novo cargo na empresa em relação a esse objetivo. 
Produção: O plano de ação proposto para produção, é a ampliação do 

espaço físico da empresa, para que se aumente a fluidez das maquinas 

e dos colaboradores. Como a empresa não comporta uma área muito 

grande, foi pensado em alugar um novo espaço para a mesma. O espaço 

tem um custo de R$ 2750,00 por mês, mas o dono não se sentiu muito 

confortável com a ideia, por isso ficou em analise para posteriormente 

decidir-se sobre. 

 

10.2 Custos 

Segundo Mario Sebastião (2014), contador e escritor do livro 

Gestão de Custos, dentro do entendimento base, custo é um gasto 

econômico que representa o valor de algo, a fabricação ou prestação de 

um serviço. A ideia de custo é muito ampla, possui várias definições e 

dentro da administração entende-se que o custo é uma despesa ou um 

desembolso feito por uma pessoa ou firma para realizar uma 

determinada tarefa. 

Dentre o conceito de custo temos o gasto, o desembolso, 

investimento, despesa e a perda. Na empresa DAVI GRAIZE 

TRINDADE, o custo também é amplo, pois existe uma lista de custos 

tanto para a produção quanto para a empresa em si visando todos os 

gastos que a empresa tem com determinada situação. Para a empresa 

DAVI GRAIZE TRINDADE, em ideia de custo e suas definições, foi feita 

uma breve relação de cada parte gerida pela empresa levando em conta 

apenas os maiores valores acometidos pela empresa. 

Gastos: os maiores gastos que a empresa tem, é com a produção 

a partir da reciclagem do material ácido para dar retorno as usinas para 

a produção de produtos novos. Pois para se reciclar um material ácido é 

preciso ter um gasto com água, calcário e outros produtos sigilosos que 

a empresa usa para renovação do ácido. Existem outros gastos como a 

mobilidade de veículos pesados, combustível para alimentar as 
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maquinas e o gasto de pneus das maquinas que precisam 

constantemente estarem em movimento, gastos com veículos 

automotores pesados como carretas para buscar o material, enfim, é 

amplo. 

Desembolso: Como desembolso a empresa tem maior 

pagamento a colaboradores do setor de produção, pois são o que tem 

pertence ao setor de maior risco na reciclagem de ácidos, pois estão em 

contato direto, porem protegidos por EPI e treinamentos constantes para 

aperfeiçoamento. Outros desembolsos maiores estão os pagamentos de 

serviços terceirizados para manutenção elétrica do quadro de força da 

empresa que vive tendo tensões altas por conta dos reatores. 

Investimento: Tendo como um gasto ativado, a empresa investe 

mais em pesquisas e cursos para os colaboradores se aperfeiçoarem 

para que se tenha mais expansão a nível nacional para que possam ser 

remanejados em qualquer lugar para fazer todos os serviços que a 

empresa precise sem que se utilize muito em mão de obra terceirizada.  

Custo: Calcário utilizado é o maior custo da empresa, pois com 

ele como principal na elaboração da reciclagem acida, detém um preço 

mais elevado onde seu uso é constante por períodos curtos entre 

utilização do mesmo.  

Perda: A maior perda que a empresa tem é de pneus, como a 

frota está rodando direto por longas distancias, pois os mesmos tem um 

tempo curto de vida a onda seu descarte é alto. 

 
Custos e suas classificações 

 
Custos fixos: Na empresa, tem-se como custo fixo, o salário dos 

colaboradores, a compra de calcário é um custo fixo. 

Custos variáveis: Custo variável na empresa é a compra de EPI, 

materiais para escritório, serviços terceirizados, hospedagens e viagens de 

colaboradores, auditorias e consultoria, combustível usado na frota da 

empresa e a compra de madeira por peso para utilizar no forno. 



 
 

 
 

Custos diretos: Custo direto da empresa é a terceirização da 

mesmo em serviços de engenharia ambiental e tratamento terceirizado de 

efluentes em empresas de usinagem e industrias de baterias. 

Custos indiretos: Custo com viagens, custo com alimentação, 

uniformização, manutenção dos veículos da frota, manutenção de 

aparelhagem da empresa, terceirização de consultoria. 

 

Custos de produção 

São os materiais usados na produção ou serviço da empresa. 

Existem elementos que são denominados como materiais diretos, materiais 

indiretos, mão de obra direta, mão de obra indireta, custo indireto de 

fabricação. 

Calculo de custos 

É feito um rateio de identificação para os custos onde é organizado cada 

qual em seu quadrante para cada determinação precisa. Se for calcular a 

hora máquina. 

TABELA 1 
PROJEÇÃO DE TABELA DE CUSTOS 

 
 

10.3 Demonstração do Resultado de Exercício 

Descritivo Valor

Copel Energia 7.000,00R$                

Telefonia 300,00R$                    

Água e Esgoto 400,00R$                    

Salários 29.166,67R$              

Obrigações Trabalhistas 10.833,33R$              

Materiais de consumo 600,00R$                    

Total 48.300,00R$              

Descritivo Valor

Custos Dos Serviços Prestados 148.750,00R$           

Estrutura de Custos e Despesas Fixas

Estrutura de Custos e Despesas Variáveis
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Conforme o Manual de Contabilidade Empresarial, demonstração do 

resultado do exercício (DRE) é um relatório contábil elaborado em conjunto 

com o balanço patrimonial, que descreve as operações realizadas pela 

empresa em um determinado período. 

Segundo o Manual de Contabilidade Empresarial “Por este princípio, as 

receitas e as despesas devem ser incluídas na operação do resultado do 

período em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se 

correlacionam, independente de recebimento ou pagamento”. A DRE assim 

como outras demonstrações contábeis é um procedimento de suma 

importância para avaliar a saúde financeira da empresa. Por ser um relatório 

relativamente detalhado a DRE fornece aos administradores importantes 

elementos que são fundamentais para tomada de decisão. 

 

 
 
Objetivos da DRE 

Seu objetivo é demonstrar a formação do resultado líquido em um 

exercício através do confronto das receitas, despesas e resultados 

apurados, gerando informação significativa para tomada de decisão. 
Estrutura da DRE 

De acordo com a legislação brasileira (Lei nº 6.404, de15 de 

dezembro de 1976, Lei das Sociedades por Ações) as empresas 

deverão discriminar na Demonstração do Resultado do Exercício: A 

receita bruta das vendas e serviços, as devoluções das vendas, os 

abatimentos e os impostos; a receita líquida das vendas e serviços; o 

custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; as despesas 

com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as 

despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; o 

lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais; 

o resultado do exercício antes do Imposto de Renda e a provisão para 

tal imposto; as participações de debêntures, empregados, 

administradores e partes beneficiarias, e as contribuições para 

instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados; o 



 
 

 
 

lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do 

capital social. 

 

A empresa não fornece valores e informações financeiras, então 

foi feito um exemplo abaixo com uma DRE similar para simulação com 

fins acadêmicos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABELA 2 

Abaixo temos o DRE exemplo em situação pratica 

 

 

 

10.4 Balanço Patrimonial 

Receita Bruta 3.200.000,00R$          

(-) Impostos 280.000,00R$            

(=) Receita L´quida de Vendas 2.920.000,00R$        

(-) Custos do Serviços Prestado 1.785.000,00R$        

Lucro Bruto 1.135.000,00R$        

Despesas Operacionais

Despesas Administrativas 579.600,00R$            

Despesas Com Vendas 150.000,00R$            

Despesas Gerais 30.000,00R$              

Lucro Operacional 375.400,00R$            

 

(=) Lucro Líquido 375.400,00R$            

Demonstração do Resultado do Exercício - ANUAL
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Conforme artigo da Jotec (2017), citando o manual contábil, balanço 

patrimonial é o conjunto de bens, direitos e obrigações de uma empresa 

destacando todo o patrimônio que a mesma possui, tendo tal informação 

demonstrada no (DRE), pois o balanço patrimonial, tem como objetivo 

demonstrar de forma evidente, a situação patrimonial da empresa em 

determinada data. O Balanço é uma demonstração contábil que tem que 

apresentar a posição contábil, financeira e econômica de uma empresa 

ou outra entidade em determinada data.  

A composição de um balanço patrimonial é feita com os seguintes dados, 

conforme o manual de contabilidade. 

E preciso conter: 
Ativo: No ativo todas as contas representativas de bens e direitos devem 

ser classificadas obedecendo-se a ordem decrescente do grau de 

liquidez. 
Ativo Circulante: Nesse grupo fica as contas com representação 

valorativa numérica como dinheiro em caixa e banco, os bens destinados 

à venda ou a consumo próprio, e o direitos com vencimento perante 

balanço em exercício. Ou seja, tudo que é realizado pela empresa 

separando os direitos, é o que está ativo e circulando. 
Disponibilidade: A este subgrupo, fica o que é dinheiro em caixa, 

aplicações, dinheiro que pode ser usado a qualquer momento ou 

transformado em dinheiro. 

Clientes: Subgrupo com contas representativas em direito 

decorrente as vendas de mercadorias ou de prestação de serviço a 

prazo. 
Outros Créditos: Não é de natureza credora, são outros direitos 

que fazem menção a quase o mesmo subgrupo dos clientes, são outros 

direitos realizáveis onde não se enquadra a outros grupos do ativo 

circulante. 
Impostos a Recuperar: Contas compostas junto ao governo 

representando diretos de cunho governamental, tais como impostos 

recolhidos antecipadamente. 
Investimentos Temporários a curto prazo: São contas que 

representam as aplicações efetuadas pela empresa na compra de títulos 



 
 

 
 

e valores mobiliários, podendo ou não ser representativos do capital de 

outras sociedades. 
Estoques: Tudo aquilo que compreende as contas representadas 

por bens destinados à venda ou ao consumo da empresa. 
  

Ativo não circulante: Oposto ao grupo do ativo circulante, são 

bens ou direitos de pequena ou nenhuma circulação. 
 Ativo realizável a longo prazo: Representando direitos cujos 

vencimentos ocorram após o termino do exercício social seguinte ao do 

balanço em que as contas estiverem sendo classificadas. São contas 

derivadas de vendas com certo prazo ou pre-compradas, adiantamento 

ou empréstimos a sociedades coligadas ou controladas. 
 Investimentos: Contas representadas por participações 

permanentes do capital de outras sociedades, bem como aquelas com 

diretos de qualquer natureza não classificada no ativo circulante.  

 Imobilizado: Contas de recursos aplicados na aquisição de bens 

de uso da empresa. São bens corpóreos destinados à manutenção das 

atividades da empresa, como moveis e utensílios, veículos, 

computadores etc. 

 Intangível: Contas que são representadas por recursos 

aplicados em bens imateriais. São direitos que tenham por objetos bens 

incorpóreos. 
Passivo: Contas representadas por patrimônio líquido. 

Passivo circulante: São todas as contas que representam 

Obrigações onde os exercícios ocorrem seguintes as contas do balanço 

sendo classificadas, um grupo que tem subdivisões variadas. 
 Obrigações a Fornecedores: Compra de mercadoria a prazo. 

 Empréstimos e Financiamentos: Empréstimos com 

estabelecimentos bancários. 
 Obrigações Tributarias: Constituem compromissos com o 

governo tanto federal, estadual ou municipal. 

 Obrigações trabalhistas e Previdenciárias: Todo serviço 

prestado a empresa por seus empregados. 
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 Outras Obrigações: Abrangem os compromissos que não se 

enquadram nos demais subgrupos do passivo circulante. 

 
Passivo não circulante: Divido em dois grupos, o exigível a 

longo prazo que são as contas representativas das obrigações, cujos 

vencimentos ocorram após o termino do exercício social seguinte ao 

balanço em que as contas estiverem sendo classificadas, e a outra parte 

são as receitas diferidas, diz que as contas representativas das receitas 

recebidas antecipadamente devem ser classificadas no passivo não 

circulante deduzidas dos custos e despesas a elas correspondentes. 
Patrimônio Líquido: São os capitais próprios, classificados 

como, capital social, reservas, lucros ou prejuízos acumulados. 
 Capital Social: É a conta capital, onde ficam os valores 

investidos na empresa, representando a parcela do capital já subscrita 

pelos sócios, porém ainda não realizada. 
 Reservas: São as contas representativas das reservas 

constituídas em decorrência da lei ou pelo proprietário, dos sócios ou até 

mesmo pelos administradores. 
 Lucros ou prejuízos acumulados: É uma conta que recebe a 

transferência do resultado apurado para o resultado do exercício, ´pois 

a empresa pode optar por usar uma conta sintética e apresenta-la no 

balanço com um sinal negativo quando sendo prejuízo ou positivo 

quando sendo lucro. 

Abaixo temos o balanço patrimonial na pratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

TABELA 3 
PROJEÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL 

 
 

 
 

10.5 Fluxo de Caixa 

Segundo Araújo Teixeira (2015) artigo da revista eletrônica de 

contabilidade, o fluxo de caixa possui importância evidente no 

planejamento financeiro, nele se compreende melhor os registros e os 

controles existentes da movimentação do caixa, compreendendo assim 

as entradas e saídas dos recursos financeiros. O fluxo de caixa é 

dinâmico tornando melhor as tomadas de decisão. Com o fluxo de caixa 

a gestão dos recursos ficam mais viáveis, os dados são mais claros 

podendo mostrar um foco maior e claro dos resultados. Através do fluxo 

de caixa o administrador consegue identificar melhores condições para 

tornar a empresa mais independente perante o mercado, além de poder 

avaliar melhor a capacidade de financiamento do capital de giro próprio 

e se ainda vai utilizar-se de recursos externos. 

Ativo Passivo

Ativo Circulante Passivo Circulante

Fornecedores 41.300,00R$                       

Bancos 396.700,00R$                     Remunerações

Estoques 30.000,00R$                        Salários a pagar - Funcionários 29.166,67R$                       

Encargos Sociais

Obrigações Trabalhistas 10.833,33R$                       

Passivo Não Circulante

Ativo Não Circulante Patrimônio Líquido

Imobilizado Capital Social 800.000,00R$                    

Móveis e Utensílius 30.000,00R$                        Lucro ou Prejuízos Acumulados 375.400,00R$                    

Máquinas e Equipamentos 200.000,00R$                     

Veículos 600.000,00R$                     

Total do Ativo 1.256.700,00R$                  Total do Passivo 1.256.700,00R$                 

Balanço Patrimonial
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 O fluxo de caixa pode produzir indicadores que mostram o momento 

ideal para a realização de empréstimos ou captação de recursos 

externos.  
  Elaboração de um fluxo de caixa 

A estrutura deve apresentar um detalhamento que possibilite ao 

administrador analisar, entender e decidir melhor a sua liquidez. Pois 

suas operações se relacionam aos bens e produtos de comercialização 

da empresa, para uma boa estrutura, deve conter como entradas a 

realização das vendas dos produtos produzidos e comercializados e 

como saídas os elementos que estão ligados à geração, administração 

e comercialização de tais produtos como: pagamentos a fornecedores, 

gastos com serviços. Com o fluxo de investimento, está ligado a 

aquisição das vendas de ativos que serão utilizados na produção de 

bens a uso em serviços. Empréstimos concedidos, recebimentos por 

resgate de aplicações financeiras, recebimentos por vendas de 

participação acionaria, são consideradas entradas de atividades de 

investimento. 

  Dados ao planejamento do fluxo de caixa 

Sabe-se que o fluxo de caixa é um mecanismo que se apresenta 

como um dos instrumentos mais eficientes de planejamento e controle 

financeiro. Seu uso está na direção da empresa com fins em detectar o 

período ao qual ele pertence, se haverá excedente ou escassez de 

recursos financeiros. Segundo a revista eletrônica de contabilidade, caso 

seja verificada a existência de excedentes, possibilitará a empresa, um 

estudo sobre qual a forma mais eficiente de utilização destes recursos. 

Por outro lado, se houver falta (Escassez) de recursos financeiros, 

permitirá que a empresa busque a forma menos onerosa de captação de 

recursos disponíveis no mercado. Ele mostra de boa forma cabal a sua 

utilidade no desempenho financeiro das empresas, pois previamente, 

teria indicações, o fluxo de caixa permite que sejam previstos problema 

antes mesmo de ser encontrados e na situação atual que se encontra o 

país, prever qualquer problema e já estar pronto para resolver, é o 

melhor caminho atualmente para as necessidades financeiras. Antes de 

sua elaboração, é preciso levar em conta o período que será 



 
 

 
 

compreendido no planejamento do fluxo de caixa, o tamanho e o ramo 

que a empresa leva. Um investimento intensivo por parte da empresa, é 

prudente que o planejamento seja mais detalhado, e em prazo menor.  

Segundo Zdanowicz, 2001, p. 129, o fluxo de caixa a longo prazo 

“Tem por objetivo demonstrar a possibilidade de serem geradas as 

disponibilidades de caixa, ou obtidos os recursos financeiros 

necessários à manutenção das atividades planejadas para um dado 

período”. 

Para a elaboração do fluxo de caixa existe o método direto e o 

indireto, o método direto utiliza partidas dobradas, esse método é a 

possibilidade de geração de informações levando em consideração 

critérios técnicos, minimizando desta forma, as interferências oriundas 

da legislação fiscal que levam a informações necessárias para a sua 

elaboração podem ser obtidas diretamente dos registros das operações 

da empresa, o método direto facilita o entendimento de seu usuário 

porque pode se visualizar toda a movimentação dos recursos financeiros 

da empresa. 

A vantagem de se utilizar o método direto está na possibilidade 

que os recebimentos e pagamentos sejam classificados levando em 

consideração critérios técnicos e não fiscais, tendo essa afirmação como 

a melhor vantagem. A maior desvantagem é a falta de familiaridade dos 

envolvidos na classificação dos recebimentos e pagamentos. O método 

indireto não mostra os recebimentos e pagamentos, porem vão direto ao 

fluxo de caixa liquido, pois o ajuste liquido precisa ser reconciliado ao 

fluxo de caixa eliminando os efeitos dos deferimentos e pagamentos 

operacionais passados e também das provisões de recebimentos e 

pagamentos operacionais futuros. A maior desvantagem no método 

indireto é o fato da legislação fiscal interferir no resultado contábil. Dentro 

do entendimento sobre o fluxo de caixa, a falta de recursos ou uma 

provável baixa nos índices de liquidez, possibilitando de forma 

antecipada, a adoção de medidas que venham a eliminar ou minimizar 

seus efeitos, não é a única, mas provavelmente a mais importante 

função do fluxo de caixa. De pouca valia, serão as projeções de fluxo de 
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caixa se as mesmas não forem utilizadas como ferramenta básica de 

gestão empresarial. 

 
 Analise vertical 

É representada como uma ferramenta de grande utilidade, pois a 

interpretação dos dados do fluxo de caixa. É possibilitado a identificação 

daqueles itens cuja participação é bastante significativa para mostrar de forma 

mais detalhada. Na análise vertical, é considerado como valor base para efeitos 

de analise o caixa líquido 

Analise horizontal 
Já na análise horizontal, é responsável pelo fornecimento do 

crescimento dos itens do fluxo de caixa. Quando realizada a analise horizontal, 

pode haver variações eventuais com percentuais elevados tendo um valor 

absoluto e de pequena representatividade. 
TABELA 4 

PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

 
 

10.6 Indicadores Financeiros 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67

Contas a receber-vendas realizadas

Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67 266.666,67

SAÍDAS

Copel Energia 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Telefonia 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Água e Esgoto 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Salários 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67

Obrigações Trabalhistas 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33

Materiais de consumo 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Grafica 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67

Combustivel 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33

Custos dos Serviços Prestados 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00

TOTAL DAS SAÍDAS 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 66.116,67 66.116,67 66.116,67 66.116,67 66.116,67 66.116,67 66.116,67 66.116,67 66.116,67 66.116,67 66.116,67 66.116,67

2 SALDO ANTERIOR 66.116,67 66.116,67 132.233,33 132.233,33 198.350,00 198.350,00 264.466,67 264.466,67 330.583,33 330.583,33

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 66.116,67 66.116,67 132.233,33 132.233,33 198.350,00 198.350,00 264.466,67 264.466,67 330.583,33 330.583,33 396.700,00 396.700,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 66.116,67 66.116,67 132.233,33 132.233,33 198.350,00 198.350,00 264.466,67 264.466,67 330.583,33 330.583,33 396.700,00 396.700,00



 
 

 
 

Segundo Denis Ventapane,2019, indicadores financeiros são 

métricos de performance, oriundos dos demonstrativos financeiros que 

abarcam um empreendimento. Resumidamente, eles existem para 

transmitir informações necessárias para a análise da performance 

organizacional e na tomada de decisão. Esses indicadores tem a função 

especifica de fornecer informações para base de dados para futuros 

cálculos e observações informativas financeiras. Dizer que foi vendido 

algo do seu negócio não significa nada se não tiver indicador financeiro. 

 Quando um negócio demonstra lucro ou liquidez, então as vendas 

estão sendo saudáveis a empresa, mas quando foi a prazo ou está em 

um quadro de inadimplência, então é preciso fazer uma verificação 

urgente sobre seu negócio. 
   

  10.6.1 Índice de Liquidez 

Segundo o manual da contabilidade, índice de liquidez avalia a 

capacidade de pagamento da empresa sobre suas obrigações. São 

informações para os cálculos, advém do balanço patrimonial onde a 

demonstração contábil evidencia a posição de patrimônio da entidade. 

Ativo circulante =  

10.6.1.1 Liquidez Corrente 

É a razão entre os direitos a curto prazo da empresa e as dívidas 

a curto prazo. Essas informações são evidenciadas como ativo circulante 

e passivo circulante Dentro de algum resultado obtido pode-se 

interpretar da seguinte forma: 

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma 

possível liquidação das obrigações. 

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são 

equivalentes 

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as 

obrigações a curto prazo, caso fosse preciso. 

10.6.1.2 Liquidez seca 

  Parecida com a liquidez corrente a liquidez seca exclui do cálculo 

o estoque porque não apresenta uma liquidez compatível com o grupo 
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patrimonial onde estão inseridos. O resultado atribuído a este item é 

invariável e menor ao da liquidez corrente tendo cautela com a relação 

ao estoque para a liquidação das obrigações. O cálculo é Liquidez Seca 

= (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante. 

10.6.1.3 Liquidez Geral 

  Este índice tem como consideração a situação de longo prazo da 

empresa, nos cálculos estão os direitos e obrigações a longo prazo e 

esses valores podem ser obtidos no balanço patrimonial, o cálculo para 

a liquidez geral é Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante). 

 10.6.2 Índice de Endividamento 

O endividamento geral é o ativo total que está comprometido para 

custear o endividamento da empresa com terceiros. Muito usado como 

indicador para analisar a saúde financeira da empresa. Seu cálculo é 

representado da seguinte forma: EG = (Capital de terceiros / Ativos 

totais) x 100. 

 10.6.2.2 Índice Cobertura de Juros 

Índice que mede a capacidade da empresa em efetuar 

pagamentos de juros previstos em contratos. É o lucro antes dos 

impostos e juros. Seu cálculo é indicado como (Passivo Circulante + 

Exigível a Longo Prazo) / Ativo Total 

 

 10.6.3 Índices de Atividade 

Os índices de atividade são indicadores que nos possibilitaram conhecer 

a evolução da atividade operacional da empresa, ou seja, os prazos de rotação 

dos estoques, recebimentos de vendas, pagamentos das compras, ciclo 

operacional, ciclo financeiro e rotação, pagamento das compras, enfim, esses 

indicadores indicam quantos dias em média a empresa leva para quitar suas 

compras, receber suas vendas e renovar seus estoques. Eles medem a rapidez 

que cada conta é convertida em vendas ou em caixa. 

10.6.3.1 Prazo médio de recebimento 

É o período compreendido entre as vendas e o momento do 

pagamento dessas vendas. Indica quanto tempo em média a empresa 

leva para receber suas vendas. Quanto maior o prazo, pior para a 



 
 

 
 

empresa, pois o prazo de recebimento é mais dilatado e assim 

comprometendo o capital de giro da empresa. Sua formula é Período 

Médio de Cobrança (PMC) =    Duplicatas a receber/ Vendas Médias por 

dia. 

  10.6.3.2 Prazo médio de pagamento 

O prazo médio de pagamento é o tempo médio que a empresa 

leva para pagar um produto adquirido de um fornecedor. Seu objetivo é 

indicar para a empresa quando a mesma precisa saber quando adquirir 

um produto ou matéria prima para saber qual o prazo médio para pagar 

os fornecedores. 

Sua formula é PMP = (Fornecedores Médio / Compras) x 360 

  10.6.3.3 Giro do estoque 

Giro do estoque, nada mais é que o prazo médio dos estoques, 

em empresas comerciais o estoque é mercadoria adquirida para venda 

e nas empresas industriais o estoque é mercadoria adquirida para 

matéria prima. O prazo médio de rotação dos estoques é o período 

compreendido entre o tempo em que permanece armazenado até o 

momento da venda, o seu volume depende da política de estocagem, 

pois quanto maior for o volume de vendas, mais giro o estoque terá. Seu 

cálculo é Rotação de Estoques (RE) = Custo dos produtos vendidos/ 

Estoques. 

  10.6.3.4 Giro do ativo 

Giro do ativo é a medida feita para saber a eficiência que uma 

empresa tem para gerar ganhos com seus ativos tais como bens e 

investimentos.  Indicador muito utilizado para saber a saúde financeira 

da empresa através dos ganhos ativos além de poder planejar melhor as 

próximas ações para a empresa e o poder de decidir melhores decisões. 

Um parâmetro contábil interligando o total de vendas produzidas com o 

ativo da empresa. Seu cálculo é GA = Receita Líquida / Total médio de 

ativos 

 

10.6.4 Índices de Rentabilidade 
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Indicadores que medem o desempenho de uma empresa para saber quanto a 

empresa gera de retorno financeiro. Seu objetivo é demonstrar qual foi a rentabilidade 

do montante investido. Quando realizado um investimento em uma empresa, o 

objetivo é que o capital seja remunerado da melhor maneira.  

 10.6.4.1 Margem de lucro bruto 

  Sua função é comparar o lucro bruto de uma empresa em relação as 

vendas liquidas em algum determinado período, este índice revela o ganho que a 

empresa tem com as vendas de seus produtos. Seu cálculo é Margem bruta = (Receita 

Bruta/ Receita Liquida) x 100. 

 10.6.4.2 Margem de lucro operacional 

  O lucro operacional equivale conforme manda as receitas totais das 

operações menos os respectivos custos totais. Sua formula consistem em L.O = RT – 

CT. Ou seja, é o lucro que é gerado unicamente e exclusivamente direto da operação 

do negócio, desconta-se as despesas administrativas, comerciais e operacionais. 

Assim, se exclui-se qualquer movimentação financeira. É um dos indicadores que 

compões o DRE, porem para poder se calcular o lucro operacional é preciso entender 

toda a estrutura do cálculo da DRE. 

 10.6.4.3 Retorno sobre o ativo total 

  O retorno sobre o ativo total corresponde a um índice de rentabilidade 

que trata a forma de como uma empresa se apresenta em sua rentabilidade em 

relação ao seu total de ativos. Em outras palavras, é a forma que a empresa 

demonstra sua eficiência com a gestão da empresa e aos ganhos através da utilização 

dos seus ativos. Ele compara o desempenho da empresa de ano a ano além de poder 

ser usado para compara os desempenhos entre empresas diferentes. 

 10.6.4.4 Retorno sobre o patrimônio liquido 

  Este indicador mede a capacidade de conciliar e agregar valor de uma 

empresa a partir de seus próprios recursos e do dinheiro dos investidores que estão 

a par de toda empresa. Seu cálculo é ROE = Lucro Líquido / patrimônio líquido. Esse 

indicador mensura  a rentabilidade de uma corporação ao revelar o quanto a empresa 

gera de lucro com investimento dos acionistas. Depende do ano fiscal, pois o lucro 

líquido é relativo, pois antes dos dividendos pagos aos detentores das ações 

ordinárias sendo feito após os dividendos pagos para as ações preferenciais. Mas 

basicamente sua função é comparar a rentabilidade entre empresas do mesmo setor.  

 



 
 

 
 

 10.6.4.5 Retorno sobre ativo total 

  Retorno sobre ativo total é responsável pelo retorno que empresa obtém com o 

dinheiro que foi investido em ativos em determinado período, quantificando sua geração de 

valor.  

Abaixo tabela referentes aos indicadores financeiros acima. 

    TABELA 5 
Tabela demonstrativa simulada sobre os indicadores financeiros 

 
Fonte do autor 
 

10.7 Ponto de Equilíbrio 

O ponto de equilíbrio é o indicador de segurança do negócio, com ele 

consegue-se saber a quantia que se necessita vender para que as 

receitas fiquem igualadas em custos, mostra em qual momento as 

projeções de vendas precisam ficar igualadas com as receitas e os 

custos da empresa. Para encontrar o ponto de equilíbrio, calcula-se a 

forma de percentual da receita projetada sobre o valor. Sua lógica 

consiste que quanto mais baixo for o indicador, menos arriscado é o 

empreendimento e quanto menor for o ponto de equilíbrio, mais a 

empresa tem custos relacionado a operações sendo como custos 

variáveis, fazendo com que os custos fixos sejam mais maleáveis para 

uma boa competividade e rentabilidade. Sua formula é estruturada como 

Custo Fixo/ (receita – custo variável) x 100. Com o ponto de equilíbrio, 

pode se tornar mais fácil a viabilidade dos custos da empresa. O ponto 

de equilíbrio informa o faturamento mensal mínimo para cobrir os custos 

Índices Ano I Ano II

Índice de Liquidez Corrente Ativo Circulante/Passivo Circulante 1,74 2,139582272

Índice de Liquidez Seca (Ativo Circulante-Estoques)/Passivo Circulante 0,99 1,143657667

Giro do Estoque Custo das mercadorias (produtos) vendidas/Estoque 1,47 1,310997442

Idade Média do estoque 365/Giro do Estoque 248,12 278,413968

Prazo Médio de Recebimento 44,74 72,66310741

Prazo Médio de Pagamento 18,66 18,37303371

Giro do Ativo Total 7,83 12,12264151

Índice de Endividamento Geral 214,674 297,6744186

Índice de Cobertura de Juros 2,44 2,887546564

Margem de Lucro Bruto 778,36% 819,57%

Margem de Lucro Operacional 560,18% 267,58%

Margem de Lucro Líquido 100,00% 72,13%

Retorno Sobre o Capital Próprio (ROE) 6,96% 5,35%

Retorno Sobre o Ativo Total (ROA) 783,26% 874,46%
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fixos e variáveis. Abaixo veremos uma projeção simulada de ponto de 

equilíbrio.  
TABELA 6 

PROJEÇÃO DE PONTO DE EQUILIBRIO 

 

 

                        Fonte do autor 
 

10.8 Realidade X Projeções 

 

Analisando a figura acima, podemos concluir em determinada simulação 

projetada, teve se um aumento considerável na media da previsão de 

recebimento das vendas 

 
11 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse trabalho foi abranger um estudo sobre o diagnostico 

empresarial aplicado a uma empresa tendo como parte dele, orientações por parte do 

orientador responsável e do gestor da área administrativa da empresa, alguns estudos 

realizados trouxeram uma grande valia ao autor para agregar conhecimento.  

O primeiro passo do trabalho foi identificar informações para a construção do 

diagnostico empresarial, através de estagio orientado para colher dados e 

Margem de Contribuição (%) 0,35                             

Estrutura de Custos e Despesas Fixas 48.300,00R$              

Ponto de Equilíbrio (R$) 138.000,00R$           

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 366.666,67 356.666,67 426.666,67 266.666,67 326.666,67 286.666,67 267.856,67 324.566,67 278.566,67 2.785.666,67 411.666,67 266.666,67

Contas a receber-vendas realizadas

Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS 366.666,67 356.666,67 426.666,67 266.666,67 326.666,67 286.666,67 267.856,67 324.566,67 278.566,67 2.785.666,67 411.666,67 266.666,67

SAÍDAS

Copel Energia 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00

Telefonia 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Água e Esgoto 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Salários 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67 29.166,67

Obrigações Trabalhistas 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33 10.833,33

Materiais de consumo 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Grafica 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67 166,67

Combustivel 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33 3333,33

Custos dos Serviços Prestados 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00 148750,00

TOTAL DAS SAÍDAS 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00 200.550,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 166.116,67 156.116,67 226.116,67 66.116,67 126.116,67 86.116,67 67.306,67 124.016,67 78.016,67 2.585.116,67 211.116,67 66.116,67

2 SALDO ANTERIOR 166.116,67 156.116,67 392.233,33 222.233,33 518.350,00 308.350,00 585.656,67 432.366,67 663.673,33 3.017.483,33

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 166.116,67 156.116,67 392.233,33 222.233,33 518.350,00 308.350,00 585.656,67 432.366,67 663.673,33 3.017.483,33 874.790,00 3.083.600,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 166.116,67 156.116,67 392.233,33 222.233,33 518.350,00 308.350,00 585.656,67 432.366,67 663.673,33 3.017.483,33 874.790,00 3.083.600,00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

Fonte do autor 



 
 

 
 

informações necessárias relevantes na construção de todas essas informações. As 

características da empresa foram identificadas, analisadas e estudadas isoladamente 

para poder diferenciar conceitos de serviços e componentes de cada setor da 

empresa, observar algumas falhas e assim possibilitar identificar algumas soluções 

aplicando um plano de ação. O plano de ação é distinto, e o seu foco é apontar 

detalhes e aplicar correções, onde os resultados desse estudo, possibilitou a 

construção do diagnostico empresarial com enfoque de pesquisa suplementar de 

ideias como base de estudos. Dentro do estudo realizado, os apontamentos nos 

setores de gestão, inovação de produtos, marketing, marketing digital, qualidade e 

produção, apontamentos que mostram empecilhos que podem ser resolvidos. A 

conclusão que o trabalho chegou é que o plano de ação pode ser eficiente se bem 

aplicado e estruturado com todas as informações pertinentes e colhidas de forma 

correta, pois tanto o diagnostico empresário como o plano de ação, caminham juntos, 

um colhe os dados e monta as informações e o outro aplica diretrizes detalhadas para 

a melhora da empresa.  A conclusão final é que através dessas duas ferramentas, a 

empresa pode melhorar a sua gestão organizacional e todas as suas aplicações 

podem ser mais assertivas no contexto mercadológico empresarial, fazendo com que 

a empresa possa ganhar mais atributo e melhores chances de crescimento em várias 

gamas de forma ampla e bem aplicada. Em várias ocasiões eu sabia que poderia 

contribuir mais, que poderia fazer mais, pois o desenvolvimento do meu curso me 

possibilita isso. Nesse momento eu sabia que poderia ajudar a melhorar em relação 

com a empresa, mas a minha ajuda às vezes não era aceita, foram vetadas várias 

informações que eram de suma importância para o desenvolvimento desse estagio, 

mesmo assim conseguimos driblar a dificuldade e realizar o estágio com ajuda dos 

professores. Em vários momentos, mesmo em crises pessoais, conseguimos 

excelentes orientações dos professores responsáveis em nos supervisionar. 

Infelizmente não conseguimos mais informações para a realização do estágio em 

algumas partes, mas no decorrer do mesmo, a empresa foi muito prestativa, graças a 

ela conseguimos aprender, desenvolver e executar planos e ideias de grande valor 

para nosso conhecimento pessoal e da empresa 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário aplicado 

PRIMEIRO QUESTIONÁRIO EMPRESARIAL 
 

ANÁLISE GERAL 
 

1. Qual é a importância da reciclagem na empresa? 0 à 100 
 

Nota:86 
 

INOVAÇÃO 
 

2  Quanto tem utilizado o plano de inovação para a empresa? 0 à 100 
 
Nota: 88 
 

MARKETING 
 

3. Qual é a importância do Marketing digital na empresa? 0 à 100 
 
Nota: 88 
 

MEIO AMBIENTE 
 
4. Quanto a empresa tem colaborado com o meio ambiente? 0 à 100 
 
Nota: 100 
 

PRODUÇÃO 
 

5. Quanto a empresa tem evoluido de 2019 á 2020? 0 à 100 
 
Nota: 86 
 

QUALIDADE 
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6.  O Que tem mais valorizado na qualidade dentro da empresa? Explique, 0 à 
100. 
 
Tirando nossa grandeza de conhecimento e ambição para o crescimento da 
empresa, nós colaboramos e preocupamos muito com o bem estar dos 
funcionários, pois a qualquer momento devido aos produtos químicos eles podem 
sofrer um acidente a qualquer momento, por isso cada um tem seu equipamento 
individual (E.I).                Nota: 100     
 

 
 
 
 

 
 SEGUNDO QUESTIONÁRIO EMPRESARIAL 

 
ANÁLISE GERAL 

 
2. Qual é a importância da reciclagem na empresa? 0 à 100 

 
Nota:86 
 

INOVAÇÃO 
 

2  Qual foi o plano de inovação para a empresa? 0 à 100 
 
Nota: 91 
 

MARKETING 
 

3. Qual é a importância do Marketing digital na empresa? 0 à 100 
 
Nota: 91 
 

MEIO AMBIENTE 
 
4. Quanto a empresa tem colaborado com o meio ambiente? 0 à 100 
 
Nota: 100 
 

PRODUÇÃO 
 

5. Quanto a empresa tem evoluido de 2019 á 2020? 0 à 100 
 
Nota: 90 
 

QUALIDADE 
 

6.  O Que tem mais valorizado na qualidade dentro da empresa? Explique, 0 à 

100. 



 
 

 
 

 
Todos os nossos funcionários e fornecedores temos uma boa comunicação, 
treinamentos e cuidados com nossos colaboradores, juntos vamos mais longe!!.. 

 

ANEXO 

 


	VIVIANE KAROLYNE GARCIA GREGORIO WILLIAN LUIS DA SILVA
	 Identificação do formulário: Fluxograma Vertical do Setor Comercial
	 Símbolos:  Este símbolo        representa Analise ou operação.
	 Totais: Ele aparece 10 vezes
	 Tipo de Rotina: O processo é atual.
	 Setor: Comercial
	 Ordem: Atividades de forma semidireta, com 10 ocorrências.
	 Setores: Atendimento, comercial, frota, logística, transporte e produção.
	 Descrição dos passos: O cliente entra em contato com a empresa, é feito atendimento pelo atendente, onde é localizado algum vendedor para poder negociar com o cliente, após negociação e recolhimento dos dados e a venda do produto, logo em seguida os...


