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Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2021. 
 
 
  RESUMO 

 
 

O Estágio tem como objetivo proporcionar ao aluno a oportunidade de aplicar seus 
conhecimentos, adquirir habilidades e experiências na carreira profissional. A 
Belateliê é uma empresa no setor de comércio varejista do vestuário da moda de 
Apucarana-PR. Foi possível conhecer mais a fundo a área de corte costura, 
acabamentos, finalização da peça e os demais setores da empresa. Foi utilizada a 
pesquisa de campo com o intuito de realizar um levantamento de informações para a 
identificação de problemas presentes na empresa. A aplicação do estágio na empresa 
foi elaborada de acordo com as necessidades da empresa. Sua aplicação, possibilitou 
a tomada de decisões em relação a empresa. Conclui-se que por meio do estágio 
pode-se analisar todo desenvolvimento da empresa e seus pontos de melhoria. Além 
de facilitar a elaboração de estratégias na empresa possibilitou identificar a fase em 
que a empresa se encontra. 
 
Palavras-chaves: Design de Moda. Brandign. Formação Profissional. 
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ABSTRACT 
 
 
The internship aims to provide the student with the opportunity to apply their 
knowledge, acquire skills and experiences in the professional career. Belateliê is a 
company in the retail sector of fashion clothing from Apucarana-PR. It was possible to 
know more in depth the area of sewing cutting, finishes, finishing of the piece and the 
other sectors of the company. . The field research was used in order to carry out a 
survey of information to identify problems present in the company. The application of 
the internship in the company was elaborated according to the needs of the company. 
Its application, enabled the decision-making in relation to the company. It is concluded 
that through the internship one can analyze all the development of the company and its 
points of improvement. In addition to facilitating the elaboration ofstrategies in the 
company made it possible to identify the phase in which the company is. 
 
Keywords: Fashion Design. Brandign. Vocational Training. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este trabalho apresenta o relatório de estágio para avaliar e propor ações que 

contribuam para o desenvolvimento da empresa e gerar competitividade de mercado. 

O trabalho apresenta a análise da empresa Belateliê que atua no setor da costura 

(moda). A costura num contexto geral está relacionada, não apenas ao vestuário, mas 

sim em estilos de vida, de alimentação, de cultura entre outros. A análise da empresa 

foi elaborada através da apresentação do histórico da organização com dados 

importantes como o ano da abertura, sua estrutura organizacional representada de 

maneira formal no organograma, layout, fluxograma horizontal, vertical. 

O objetivo desse estudo é fazer uma análise do desempenho de todos os 

setores da empresa Belateliê para traçar possíveis cenários para os próximos anos no 

seguimento da costura e moda. Examinando o comportamento da empresa no 

mercado, seu crescimento e sua perspectiva nos próximos anos. No Capítulo 2 serão 

apresentadas as análises do ambiente setorial onde foram coletados dados para 

estudos do ambiente interno e externo visando á vantagem competitiva para entender 

os relacionamentos entre varejistas, consumidores, concorrentes fornecedores do 

segmento resultando em uma análise sobre a empresa e apresentando os conceitos 

referentes a competição, cooperação, alianças e parcerias. A análise estratégica na 

empresa pode verificar os pontos fortes e fracos no ambiente interno e externo, a 

análise de mercado da Belateliê é de extrema importância para mostrar de forma 

clara, como a empresas se encontra, além de definir novos objetivos para um 

mercado novo. 

O diagnóstico empresarial possui um breve histórico da organização e na 

sequência, encontra-se a estrutura organizacional que representa o modo hierárquico 

da empresa, o fluxograma horizontal e vertical apresenta o layout da empresa onde é 

possível verificar todos os seus processos. O plano de ação desenvolvido tem como 

objetivo traçar novas estratégias para que a empresa possa desenvolver no mercado 

com uma vantagem competitiva e melhorar o desempenho em todos os seus setores. 

Quanto a viabilidade financeira da empresa Belateliê, foram examinados os dados 

sobre os custos da empresa, balanço patrimonial, DRE, e fluxo de caixa. Além da 

apresentação da projeção sobre as ações propostas a serem realizadas na empresa e 

seus benefícios.  
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O ponto de equilíbrio é o resultado obtido pela empresa que é positivo e gera 

lucro. Projetando o fluxo de caixa com as ações que serão implantadas na empresa, 

onde serão analisados os dados, e que se é viável investir ou não. O estágio 

supervisionado tem como principal foco, orientar e ajudar o aluno/estagiário as 

principais tendências do mercado atual, seus objetivos principais, ajudando e 

colaborando na sua formação como administrador, para obter o conhecimento 

adequado e ser um futuro administrador competente (KLOTER, 2000). Neste estudo 

foi considerada uma empresa da cidade de Apucarana que iniciou suas atividades no 

dia 10 de agosto de 2016, atua no setor de comércio varejista do vestuário da moda de 

Apucarana-PR.  
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2 ANÁLISE DE MERCADO 

 

Este capítulo tem por objetivo apresentar informações sobre o setor da 

confecção do vestuário de um modo geral e do segmento das lojas e outras facções 

de costura, analisadas de 2016 a 2021, buscando identificar fatores que contribuam 

para o desenvolvimento organizacional e gere competitividade a empresa Belateliê. 

A moda é uma tendência social da atualidade. A área da moda ajuda a 

perceber melhor os valores da sociedade. A Belateliê envolve a moda e modelagem. 

O serviço ao qual atua é totalmente voltado para camistas, moletom, calças, blusas. É 

necessário estar por dentro das tendências e novidades que a moda propõe, pois 

assim pode-se ter um diferencial e o lucro será constante. Todas as tendências 

aconteceram dentro de um contexto, ora de forma espontânea ora por meios 

externos. O mercado da moda possui um espaço bastante significativo no mercado, 

se vestir também serve como status e muitas vezes a forma da vestimenta demostra a 

personalidade de um indivíduo ou grupo.  

É fundamental colocar o aprendizado na prática, havendo a grande 

possibilidade, a análise, emprega compra e dá um verdadeiro layout para a empresa 

tanto para fornecedor e lojista. 

  

2.1 Análise Macroambiental 

 

Para Moraes (2000) o ambiente é variável visto que podem surgir forças que 

influenciam as organizações, o que propicia oportunidades ou até mesmo se 

constituindo em ameaças. De acordo com o autor algumas das forças são: 

 Politicas; 

 Econômicos; 

 Legais; 

 Tecnológicos; 

 Sociais. 

A criatividade nos faz desenhar inúmeras peças de roupa, seguir tendências, 

procurar antevê-las. A inspiração pode vir de uma obra de arte, de uma música e até 

de lugares inusitados.  
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Mas como transformar o desenho em roupa? O papel aceita tudo, já o corpo 

humano, cheio de curvas, tridimensional, não aceita tão facilmente. O tecido possui 

fios e sentidos que mudam o caimento.  

Para o estilista, o criador e o empreendedor na moda, é muito importante 

entender as possibilidades que a modelagem traz para a criação. É possível fazer 

pala, penses assimétricas, pregas, franzidos, dentre muitas outras combinações.  

Se o estilista tiver o repertório da costura e da modelagem, ele tem uma gama 

de variedades, ideias diversificadas conseguem resolver algum problema na prova de 

roupa, que pode eventualmente surgir, quando a peça não “cair bem”. 

Na Belateliê entre as forças que influenciam na organização citam-se os 

fatores econômicos. Como se trata de serviços ofertados na área de moda, a condição 

econômica da sociedade possui influência direta na demanda por serviços.  

 

2.2 Apresentação Setorial 

 

O desempenho da área do vestuário da moda reúne dados sobre o 

desenvolvimento do setor da moda, considerando a estabilidade econômica com o 

plano real. Esta pesquisa foi realizada em fevereiro de 2021, com o objetivo de avaliar o 

potencial do mercado têxtil e de vestuário no Brasil e as possibilidades de investimento. 

Para Costa (2009), nos últimos anos, o Brasil tem sido considerado um 

“gigante” no mercado têxtil. O país é o quarto maior produtor de tecidos do mundo e 

esse mercado está em constante aquecimento.  

Em 2020, a produção têxtil do país caiu 9%, mas com retomada já nos últimos 

meses do ano impulsionada pela demanda de itens de cama, mesa e banho devido os 

consumidores passarem mais tempo em casa, por causa da pandemia. A indústria 

também fez esforços para atender a produção de máscaras. O Brasil conta com regiões 

fortes na produção têxtil em diversos setores. O segmento têxtil brasileiro é muito amplo 

e abrange uma cadeia completa, com: produção e beneficiamento de matéria-prima 

(algodão, lã e poliéster); desenvolvimento de maquinário tecnológico; produtos 

intermediários e vestuário. Os impactos da pandemia acarretaram transformações no 

mundo da moda.  

 Na moda, os principais destaques são: 

- Estampas gráficas xadrez; 



17 

 

- Jaquetas esportivas com cara dos uniformes dos anos 1970; 

- Vestidos-camisa que ficam perfeitos para o home office; 

- Peças grandes (oversized); 

- Roupas com as costas abertas; 

- Cores em alta são rosa, cinza e amarelo. 

Muitas confecções foram abertas em 2020, dados do Sebrae mostram que a 

atividade econômica mais usada pelas empresas abertas em 2020 foi comércio 

varejista de artigos do vestuário e acessórios (200 mil empresas). O investimento em 

sustentabilidade na indústria têxtil brasileira ainda tem muito a melhorar. Além da 

reciclagem de resíduos de tecidos, é preciso ter atenção, também, aos gastos com 

água e energia. 

Em resumo, o Brasil é um país forte na indústria têxtil, porém há muito o que 

melhorar para se tornar uma potência ainda maior na área. Com o investimento na 

modernização de técnicas, transparência e sustentabilidade, tem tudo para atingir os 

primeiros lugares do mundo a longo prazo. 

Com a análise setorial é possível compreender o mercado em que uma 

organização atua. Com isso, permite a análise da concorrência a partir da identificação 

das oportunidades e fraquezas. Além disso, possibilita identificar novas oportunidades 

de negócios. 

 

2.2.1 Cinco Forças de Porter 

 

A rivalidade entre concorrentes é o ponto central das cinco forças 

determinadas por Porter, sendo a mais significativa delas, pois ela se relaciona com 

todas as outras. Segundo Porter (2004, p. 18) "a rivalidade ocorre porque um ou mais 

concorrentes sentir-se pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar sua 

posição". Toda organização deve-se manter atenta com seus oponentes, sejam eles 

novos ou atuais. Para iniciar a análise, primeiro é preciso identificar os concorrentes. 

Principais concorrentes da Belateliê são as lojas do bairro, outras facções de costura, 

a se destaca no bairro pois, tem sua marca própria e os fornecedores fornecem 

produtos de qualidade.  
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Figura 1 - Cinco Forças de Poter 

 
Fonte: Autora do trabalho adaptado de Porter, 2004, p. 4. 

 
 

Foi abordado nas próximas seções as cinco forças de Porter com base na 

análise da Empresa Belateliê. 

 

2.2.1.1 Rivalidade entre os concorrentes 

 

Porter (2009) menciona que a rivalidade entre os concorrentes é marcada por 

meio de descontos de preços, lançamentos de novos produtos, campanhas 

publicitárias e melhorias nos serviços prestados. A rivalidade entre concorrentes 

ocorre por pressão ou oportunidade de assumir um novo posicionamento no mercado, 

é um estimulo entre um ou mais concorrentes que buscam por melhores posições. 

A lucratividade reduz à medida que há aumento da rivalidade, assim, quanto 

mais alta a rivalidade entre os concorrentes mais difícil tornar o mercado chamativo 

para novos clientes. 

Quanto à rivalidade, principalmente para as empresas que não possuem 

canal de distribuição direto, tal como lojas próprias, pois assim devem concorrer na 

preferência de fornecimento para o lojista.  
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Como a barreira de entrada é pequena e existem muitas empresas, tende a 

acirrar concorrência, em especial quando um dos concorrentes precisa capitalizar, 

fazer dinheiro e queimar estoque a preço mais baixo. 

 

2.2.1.2 Poder de negociação dos clientes 

 

Para Porter (2009) os compradores forçam os preços para baixo, exigindo por 

melhor qualidade e mais serviços, e provocando o aumento da rivalidade entre os 

concorrentes tudo à custa da lucratividade da indústria. O poder de negociação na 

empresa é bom e significativo, pois, há comunicação, tamanhos, estampas e peças 

são negociadas e a empresa fica com a que tem mais qualidade e diferencial.  

No quadro geral da Belateliê, podemos visualizar oferta e baixa demanda 

devido ao momento econômico, o que dá, então, um grande poder ao cliente para 

negociar preços, pois terá muitas opções à sua escolha.  

    

2.2.1.3 Poder de negociação dos fornecedores 

 

Com a grande opção de fornecedores para esse segmento, os lojistas já têm 

os seus parceiros, baseados na qualidade e segurança que esses fornecedores 

oferecem. Fornecedores que não prestam assistência aos problemas apresentados 

no produto ou serviço correm sérios riscos de serem rejeitados no mercado.  

 

Os fornecedores podem exercer poder de negociação sobre os 
participantes de uma indústria ameaçando elevar preços ou reduzir a 
qualidade dos bens e serviços fornecidos. Fornecedores poderosos 
podem consequentemente sugar a rentabilidade de uma indústria 
incapaz de repassar os aumentos de custos em seus próprios preços 
(PORTER, 2004, p. 29). 

 

Os atuais fornecedores se encontram num mercado sobrecarregado por 

muitas empresas, onde os produtos diferenciados e exclusivos atraem a preferência 

dos empresários, esse cenário faz com que os fornecedores procurem oferecer mais 

qualidade e melhorar a assistência com o produto ou serviço que colocam para 

consumir e acaba exercendo seu poder alto sobre a indústria, procurando elevar o 

preço ou reduzir a qualidade dos produtos ou serviços ofertados.    
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2.2.1.4 Ameaça de produtos substitutos  

 

Para Porter (2004), as ameaças de produtos substitutos podem ser 

observadas quando estão sujeitos a tendências que melhorarão a competitividade em 

preço nas lojas, no setor de vestuário da moda tem como objetivo a estratégia de 

atender todas as classes sociais e fazer mudanças significativas em custos relativos e 

qualidade porém, é forte quando o ganho na relação no custo do produto substituto é 

alto. A lucratividade do mercado da moda, na produção de produtos substitutos é 

elevada e os custos de troca pelo comprador do produto são baixos. 

 

2.2.1.5 Ameaça de novos entrantes 

 

Novas empresas surgem o tempo todo no segmento, e com grande desejo de 

conquistar uma fatia no mercado, oferecem novidades e redução de preços e 

facilidades. A ameaça de novas empresas no mercado obriga o empresário analisar 

seu poder diante o negócio, e sua capacidade de vantagem competitiva par impedir ou 

permitir que concorrentes entre no mesmo ramo.  

Porter (2004, p. 7) menciona que: 

 
Novas empresas que entram para uma indústria trazem nova 
capacidade, o desejo de ganhar uma parcela do mercado e 
frequentemente recursos substanciais. Como resultado, os preços 
podem cair ou os custos dos participantes podem ser inflacionados, 
reduzindo, assim, a rentabilidade.  

 

Nesse sentido, existem barreiras que atrapalham a entrada de novos 

concorrentes, sejam pelas de licenças, patentes ou mesmo comerciais e tecnológicas, 

tal como o valor de investimento para a instalação de nova indústria. Quanto ao 

vestuário, o investimento necessário é muito baixo em comparação a outras 

indústrias.  

As novas empresas sentem grande resistência na preferência dos 

consumidores, com isso a entrada de novos entrantes é baixa nesse setor, pois os 

consumidores optam por empresas com mais tradição de mercado, pela confiança na 

marca consagrada pelo tempo existente. Hoje todas as empresas que conseguem ter 

uma boa posição no mercado procuram inovar e trazer produtos baseados em 
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tecnologia com relação á sustentabilidade é uma tendência mundial no mercado onde 

ajuda a proteger o meio ambiente e garantir o futuro do planeta.  

 

2.3 Análise do Segmento 
 

Para Lamb (2004), a análise de segmento é necessária para definir as 

estratégias da empresa ao identificar o mercado alvo bem como dividir os 

consumidores por grupos com características similares. Os segmentos de moda 

classificam o mercado adulto em feminino, masculino e infantil, com base nas atitudes 

típicas em relação a moda e às marcas, bem como o estilo de vida, os tipos de roupas, 

as lojas que são visitadas com mais frequência, e quanto gastam a cada compra nas 

lojas. 

 

2.3.1 Mercado Consumidor  

 

A moda é um setor amplo, com uma cadeia produtiva extensa que envolve 

comércio, indústria e serviços, segundo Kloter (2000). Na empresa os clientes que 

fazem a compra dos produtos, procuram a oferta, e também identificam novos tipos de 

comportamentos de consumo e sabem lidar com eles. Para que as empresas do 

varejo da moda consigam atrair um pouco mais de atenção dos seus potenciais 

consumidores, o perfil do consumidor deve ser identificado e a forma de consumir 

também, pois, estão mudando de forma cada vez mais veloz e significativa. 

 

2.3.2 Mercado Concorrente  

 

O mercado da moda está otimista, pois revela boas expectativas para quem 

quer investir no segmento. Um outro caminho para quem quer apostar nesse mercado 

é investir em diferenciação e valor agregado ao produto. Os principais concorrentes 

da Belateliê são lojas do bairro, facções e outros ateliês de costura, pois, têm sua 

marca própria e os fornecedores são de qualidade, segundo Kloter (2000). 

 Nesse caso, pensar em nichos, ou seja, melhorar as atividades, pode se 

tornar muito vantajoso, mas é preciso ter compreensão sobre o público e buscar 



22 

 

entender, de forma mais precisa, suas necessidades, anseios, percepções e 

comportamentos. 

 

2.3.3 Mercado Fornecedor  

 

A pesquisa de mercado mostra quem são os fornecedores do segmento de 

moda feminina, onde estão localizados e quais são adequados para o perfil do seu 

empreendimento, segundo Chiavenatto (2010). 

Deve-se prestar atenção nas marcas que são vendidas na cidade e região, 

acompanhar as tendências de moda. Fatores essenciais que devem ser analisados 

para a escolha do fornecedor como:  

 Referências; 

 Custo do frete; 

 Qualidade do produto; 

 Capacidade de fornecimento; 

 Preço; 

 Prazo; 

 Forma de pagamento e de entrega; 

 Produto alinhado ao público-alvo.  

A empresa sempre busca referência na internet, com amigos empresários e 

na concorrência. É verificado se existem reclamações e elogios sobre os produtos, os 

preços e os prazos de entrega. Na empresa os fornecedores são disputados pois, tem 

suas marcas próprias e atendem uma grande demanda de facções, gerando assim 

uma disputa de qual facção tem mais diferencial e clientes satisfeitos com as 

inovações dos produtos. 
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3 ANÁLISE ESTRATÉGICA 

 

A análise estratégica da empresa é o processo utilizado para pesquisar o 

ambiente dos negócios de uma organização, bem como o estudo da própria 

organização com o fim de formular uma estratégia para a tomada de decisões e o 

cumprimento dos objetivos. 

Nesta seção foi apresentada a análise estratégica da empresa a partir da 

matriz BCG, Swot e Ansoff. 

 

3.1 Matriz BCG 
 

Em relação aos quadrantes da Matriz BCG, Kloter (2000) menciona que os 

produtos ou serviços considerados estrela são aqueles que alto fluxo de vendas e 

gera um bom fluxo de caixa para empresa. Já os produtos ou serviços ponto de 

interrogação se constituem naqueles considerados inovadores que possivelmente 

terão uma alta taxa de crescimento de vendas, portanto necessita de um alto 

investimento da empresa para se manter ativo no mercado. 

Os produtos ou serviços do quadrante, vaca leiteira são aqueles que se 

vendem por si só, sem a necessidade de grandes investimentos, proporcionando um 

retorno favorável para empresa. Por último, os produtos abacaxi começaram a não ter 

mais giro no mercado e estão perdendo venda. Assim, é necessário que a indústria 

providencie meios para zerar o estoque e inativa-los (KLOTER, 2000).  

Em relação ao quadrante estrela, consideram-se as roupas por encomenda, 

visto que possui uma probabilidade de crescimento e uma alta taxa de rentabilidade. 

Quanto ao ponto de interrogação, foi elencada a marca própria. Quanto à vaca leiteira 

as roupas por encomenda pessoa físicas uma vez que se trata de um negócio 

consolidado. E no quadrante referente ao abacaxi trata-se do conserto de roupas pois, 

possui pouca rentabilidade e demanda tempo para os devidos reparos. A aplicação da 

matriz BCG na empresa foi elaborada de acordo suas atividades e produtos, sua 

aplicação, no entanto, ajudou na tomada de decisões em relação a empresa, 

possibilitou ver qual o patamar que a empresa se encontra e como se concentra seus 

produtos e serviços. 
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Quadro 1 - Matriz BCG 

Estrelas Ponto de Interrogação 

 

Roupas por encomenda – pessoa 

jurídica 

 

 

Consolidação da marca própria 

Vaca Leiteira Abacaxi 

 

Roupas por encomenda –pessoa física 

 

 

Conserto de Roupas 

Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 
         

3.2 Matriz SWOT 

      

A Matriz SWOT apresentada, pode ser considerada como um filtro, pois ela 

analisa as forças e oportunidades que proporciona crescimento e participação no 

mercado interno e externo, assim fazendo com que as informações cheguem aos 

responsáveis para tomar decisões cabíveis, esta análise sendo realizada de uma 

maneira correta pode se tornar a maior aliada para o sucesso para o empresário.  

Para Kother (2000), a análise SWOT visa analisar e relacionar as forças e 

fraquezas internas da empresa com as oportunidades e ameaças externas à 

empresa. De forma que suas forças sejam destacadas e fortalecidas, suas fraquezas 

trabalhadas e as oportunidades alcançadas e as ameaças protegidas. O termo SWOT 

advém das palavras do inglês Strenght (Forças), Weakness (Fraquezas), 

Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). 

Portanto a análise Swot, é uma técnica de planejamento estratégico utilizada 

para auxiliar pessoas ou organizações a identificar forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças, relacionadas à competição em negócios ou planejamento de projetos. 
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Quadro 2 - Matriz SWOT 
 

FORÇAS FRAQUEZAS 

- Costura de qualidade 

- Peças sem rebarba 

- Competência 

 

 

- Máquinas de má qualidade 

- Falta de tecidos 

- Falta de estrutura física 

 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Modelagem 

- Parcerias com modelistas (Estilistas) 

- Marca própria 

 

 

- Concorrentes 

- Queda no comércio varejista 

- Novos entrantes 

Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 

3.3 Matriz ANSOF 
 

A Matriz ANSOFF também conhecida como matriz produto/mercado onde é 

utilizado para determinar oportunidades de crescimento na organização, Análise 

ANSOFF é um quadrante composto por duas dimensões: Produtos e mercados 

existentes e novos, essa combinação forma estratégia para o crescimento e 

desenvolvimento da empresa. 

Segundo Ansoff (1981), na década de 1950 as organizações passam a se 

preocupar com o ambiente. As empresas que visavam o lucro foram as que primeiro 

tiveram essa preocupação, mais tarde os outros tipos de organização. 
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Quadro 3 - Matriz Ansoff 

Existentes Novos  

- Estrátegia de marketing na aréa da 

moda. 

 

 

-  Novas modelagens e estampas. 

  

-  Design de moda e estilismo. 

 

 

 

-  Novas tendências na moda 

(inovação). 

Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 
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4 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 

Saber reconhecer e identificar oportunidades de negócios é uma das 

principais características dos grandes empreendedores, que ficam atentos a todas as 

situações ao seu redor, em busca de algo ou alguma ideia que possa lhes oferecer 

chances de lançar um novo produto ou serviço no mercado, que atenda, o público alvo 

e suas necessidades. 
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5 ORGANIZAÇÃO 
 
 
5.1 Histórico da Organização 
 

A empresa é uma rede de confecção do vestuário, na área da moda, com 4 

anos de existência, está localizada na Vila Regina, Rua Emilio Kretuch (fundos); o seu 

ramo de atividade é totalmente voltado na área da moda, contém 4 funcionárias 

atualmente, antes era em uma casa alugada, hoje em dia tem residência própria, 

produz geralmente de 500 a 1.000 peças por dia.  

Cada uma tem sua função especifica, há roupas de tamanhos diversos com 

estampas de todas as preferências, todos que conhecem a Belateliê saem de lá com 

alguma peça na mão, profissionais capacitados, roupas de boa qualidade, para todos 

os gostos, recomendo a Belateliê para todos que desejam conhecer inovação na área 

da moda, conforto, praticidade, bom atendimento e qualificação. 

 

5.2 Estrutura Organizacional 

 

Estrutura organizacional pode ser definida de uma maneira bastante simples 

como o total dos meios utilizados para dividir o trabalho em tarefas e de meios para 

assegurar a necessária coordenação entre tarefas. 

A busca pela divisão do trabalho visa obter ganhos econômicos com 

especialização, mas de nada adiantaria esse ganho de eficiência se não houvesse um 

esforço de combinar e direcionar essas tarefas para a realização dos objetivos 

organizacionais (ARAÚJO, 1996). 

Um organograma consolidado é uma ferramenta essencial na definição de 

planos de carreira para os colaboradores, que é um importante fator de motivação e 

engajamento para a força de trabalho. 

O organograma permite aos gestores identificar se há colaboradores na 

empresa com excesso ou desvio de atribuições, as quais deveriam ser redistribuídas 

ou desdobradas em mais de um cargo, segundo Sanches (2017). 
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5.3 Unidades Organizacionais 
 

O organograma é o diagrama que representa a estrutura organizacional da 

uma empresa (SANCHES, 2017). A Belateliê tem cargos bem definidos, onde tudo 

começa pelo corte (Emanuel), fica responsável, depois montagem (Daiane), 

distribuição do serviço (Isabel), preparo (Ângela e Márcia), acabamento (Regina), e 

finalização e distribuição final (Isabel, Bruna e Emanuel). 

Os principais tipos de organograma são: organograma clássico/vertical; 

organograma horizontal; organograma funcional; organograma circular ou radial; 

organograma linear de responsabilidade; organograma matricial; organograma em 

barras estrutura tradicional burocrática é adequada a condições estáveis e a 

realização eficiente dos trabalhos de rotina (SANCHES, 2017). 

Enfatiza o controle e a previsibilidade de funções específicas. Em situações 

que exigem uma resposta rápida, esse tipo de estrutura se torna ineficaz, pois o seu 

controle acaba suprimindo as iniciativas individuais. Devido à rigidez, há menos 

compartilhamento de ideias entre pessoas e departamentos. Uma estrutura mais 

burocrática acaba, por fim, desencorajando os colaboradores em prol da organização. 

 

Figura 2 - Estrutura Organizacional (Belateliê) 

 
Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 
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5.4 Layout 
 

Layout é o Arranjo Físico, onde reside a Belateliê, que é uma casa dividida em 

partes, onde são separados por setores é uma estrutura visível onde é possível 

identificar os setores onde começa a peça até seu acabamento final. A importância de 

ser ter um layout é investir na melhoria da produtividade sem grandes investimentos 

pode ajudar bastante, já que a capacidade de produção de um ateliê está diretamente 

ligada ao melhor aproveitamento do tempo de produção (ARAÚJO, 1996).  

 

Figura 3 - Layout (Belateliê) 

 
Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 
 

5.5 Processos Operacionais 
 

O processo de desenvolvimento de produtos de moda envolve muita 

dedicação, inspiração, pesquisa e planejamento. Esse âmbito de atividades requer 

profissionais plurais, com experiências e capacidades múltiplas e olhar conectado em 

todas as etapas que envolvem a criação de produtos (SANCHES, 2017).  

No caso da moda, a inovação é o ponto de partida da criatividade, um 

pressuposto para o desenvolvimento de um produto ou serviço e é um feito difícil já 

que o processo criativo do setor tende a ser acelerado, uma vez que está em 

constante mudança.  
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5.5.1 Fluxograma Horizontal 

 

O Fluxograma Horizontal trata-se do fluxograma mais utilizado no estudo de 

processos produtivos, do tipo linha de produção, no qual se pode dividir um grande 

processo em vários outros, mais simples, com poucas áreas envolvidas e com número 

restrito de operações que se encaixam nos símbolos, previamente, estabelecidos, 

segundo Lucas et al. (2015). 

 
 

Figura 4 - Fluxograma Horizontal (Belateliê) 

 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 
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5.5.2 Fluxograma Vertical 

 

O fluxograma vertical, também denominado diagrama do processo, folha do 

processo, é um fluxograma em um formato diferente, é formado por colunas verticais, 

onde se tem as simbologias referentes ao processo, descrição, e outras informações 

referentes às operações (CHIAVENATO, 2010). 

 

Figura 5 - Fluxograma Vertical (Belateliê) 
 

 

 

Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 
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Figura 6 - Gráfico de Análise Geral (Belateliê) 

 
Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 
 

Na figura, foram devidamente apresentadas as principais análises: 

dimensões, gestão, inovação de serviços, marketing, marketing digital / virtual, meio 

ambiente, produção, qualidade, as que mais se destacaram foram, produção e 

marketing digital. Na dimensão marketing digital foi a que a que mais se destacou 

porque possui estratégia estruturada, formalizada e implantada parcialmente. E a 

produção foi por meio possui que possui colaborador/gerente de produção 

encarregado de controlar os pedidos que chegam na produção. A gestão de 

processos e fatores de forma conjunta aproxima você e o seu negócio da otimização 

dos seus recursos e também das chances de sucesso. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

O tópico de análise e discussão será trabalhado as dimensões de gestão, 

foram resultantes da aplicação do diagnostico empresarial deve ser conduzida para 

averiguações devidos problemas na busca das devidas soluções. 

 

6.1 Gestão 

 

É necessário analisar para ser conduzida, uma gestão é a maneira que deve 

se constituir, para as possíveis soluções dos problemas. 

 

Figura 7 - Gráfico de Gestão (Belateliê) 

 
Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 

Gestão é um conjunto de atividades interligadas e que deve permear todos os 

processos empresariais, interagindo no planejamento, implantação, medição, 

monitoramento, avaliação e aprimoramento desses processos, podendo evoluir ou 

simplesmente sucumbir, segundo Sanches (2017). A empresa possui bons 

parâmetros, na visão, capacitação dos colaboradores e no plano de ação. Os 

aspectos da empresa que precisam de melhoria são desempenhos, indicadores, 

estratégias, objetivo, missão, práticas de gestão e finanças. Nota-se que a empresa 

apesar dos pontos de melhorias tem resultado muito significativo na gestão. 
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6.2 Inovação de Produto 

 

A inovação se refere a uma ideia, método ou objeto que é criado. É necessário 

sempre estar inovando, buscando novidades e tendências no mercado. 

 
 

Figura 8 - Gráfico de Inovação de Produto (Belateliê) 

 

 
Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 

 

O conceito de inovação é bastante variado, dependendo, principalmente, da 

sua aplicação. Nota-se que no gráfico da inovação a empresa deixa um pouco a 

desejar pois está bem abaixo do esperado. As que mais se destaca são novos 

produtos, e lançamento de produtos já existentes no mercado. Segundo Simantob e 

Lippi (2003), a inovação é uma iniciativa, modesta ou revolucionária, que surge como 

uma novidade para a organização e para o mercado e que, aplicada na prática, traz 

resultados econômicos para a empresa, sejam eles ligados à tecnologia, gestão, 

processos ou modelo de negócio. 
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6.3 Marketing 

 

O marketing é a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer 

necessidades e ou desejos de um mercado consumidor. São usados produtos, 

serviços ou ideias que possam interessar aos consumidores. 

 
 

Figura 9 - Gráfico de Marketing (Belateliê) 

 
Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 

 
Estratégia de marketing é um conjunto de ações propostas para divulgar e 

enaltecer os pontos fortes de uma marca, contribuindo positivamente com sua 

reputação e credibilidade. O marketing na empresa se destacou pois, atingiu o 

esperado e todos os pontos da empresa foram bons. 

Segundo Kotler e Keller (2006) o marketing envolve a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais, sendo definido de uma maneira 

clara, como uma forma de suprir necessidades lucrativamente. 
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6.4 Marketing Digital / Virtual 

 

Marketing digital é uma forma de divulgar produtos no meio online, mais 

focado em uma área de atuação que é divulgar ou indicar produtos digitais de 

qualidade. 

 

Figura 10 - Gráfico de Marketing Digital / Virtual (Belateliê) 

 

 
Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 
 

Marketing Digital / Virtual é uma estratégia de marketing que foca em criar e 

distribuir conteúdo por meio das redes sociais. Nesta dimensão a empresa obteve 

bons resultados, os que mais se destacaram foi planejamento de marketing digital / 

virtual, loja virtual, empresa online, equipe e anúncios pagos via google e redes 

sociais. 

 Os pontos que precisam de melhorias são, site institucional, redes sociais e 

fanpage, ferramentas de gestão, marketing vídeo, representantes de vendas pela 

internet e estratégia de marketing digital / virtual. 

Segundo Torres (2009, p. 19) “inúmeras organizações vêm utilizando o 

marketing digital como forma de estimular a realização de negócios online, oferecendo 

serviços e informações aos consumidores e identificando seu público-alvo através da 

internet”.  
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As estratégias de marketing digital têm se mostrado bastante eficazes em 

diversos negócios, tanto para os que se utilizam de plataformas de atendimento virtual 

quanto para os que se baseiam apenas em negócios on-line.  

Neste contexto, o objetivo primordial deste estudo é analisar o marketing 

digital, como um elemento difusor da relação entre clientes e consumidores, bem 

como demostrar suas principais finalidades de utilização como estratégia de negócio. 

 

6.5 Meio Ambiente 

 

Nesta dimensão é necessário verificar como a empresa realmente se 

encontra no fator ambiental, e como estão em conformidade com as leis, em relação a 

descartes e reciclagem dos resíduos. 

 
 

Figura 11 - Gráfico de Meio Ambiente (Belateliê) 

 
Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 
 

Como qualquer outro produto industrializado, as roupas passam por 

processos que geram impactos ambientais, segundo Lara (2019). Os restos de 

tecidos ou retalhos que sobram devem ser descartados de forma correta pra que não 

afete o meio ambiente com impactos ambientais.  

Na dimensão meio ambiente na empresa, nota-se que os pontos que mais se 

destacaram, foram indicadores de desempenho eficiência energética, captação de 
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água da chuva, destinação do resíduos gerados e plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos. 

 

6.6 Produção 

 

Um bom planejamento na disposição das máquinas de costura traz esse 

layout, pode influenciar muito na produção, e aumentar a taxa de conversão é um 

desafio para grande parte dos gestores da área. 

 
 

Figura 12 - Gráfico de Produção (Belateliê) 

 
Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 

Produção consiste, do ponto de vista técnico, transformar um bem, ou seja, 

compreende uma série de operações físicas que modificam certas características de 

um determinado produto ou objeto. Porém, a noção econômica de produção, implica a 

utilidade dos bens produzidos. 

A empresa no fator produção está adequada na empresa, os pontos que mais 

se destacam são cronometragem, metas de produção, balanceamento, logística, 

gerenciamento de produção, instalações elétricas, espaço físico, capacidade de 

produção, equipamentos de tecnologia / maquinário.  

Os pontos observados que necessitam de melhoria são controle de produção/ 

planejamento e habilidade / polivalência. 
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A atuação da produção de moda está nas vitrines, no layout, no visual 

merchandising, em todos os setores de uma loja de moda, seja vestuário, calçados, 

acessórios, mobiliário, entre outros.  

E através dessa definição, cria a imagem adequada do espaço de forma que 

os produtos encontrados ali, traduzam de forma criativa e atraente o desejo do 

consumo, imagem adequada do espaço de forma que os produtos encontrados ali, 

traduzam de forma criativa e atraente o desejo do consumo. 

 

6.7 Qualidade 

 

Trata-se de uma dimensão muito importante, pois, é essencial ter na empresa 

profissionais com qualidade que garantam um diferencial competitivo no mercado. 

 

Figura 13 - Gráfico de Qualidade (Belateliê) 

 
Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 
 

Qualidade no setor de costura é conseguida com ações simples a escolha 

adequada de cada um desses componentes, para que o operador possa finalmente 

unir as partes de uma peça, pode ser o divisor entre uma roupa de excelente ou ruim 

qualidade, segundo Deming (2008).  

Na empresa no fator qualidade os pontos de destaque são as funções e 

responsabilidades, seleção de colaboradores, bem-estar e satisfação dos 

colaboradores, fornecedores da empresa, os pontos que necessitam de melhorias é a 
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satisfação dos clientes, reclamações de clientes, desempenho dos produtos / serviços 

/ processos, os processos, controle dos processos, saúde e segurança no trabalho e 

certificações. 

Qualidade, é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente, 

dessa forma, qualidade é algo que tem que mudar constantemente para se manter, já 

que o ponto de vista do cliente também muda. Qualidade tem muito haver com a 

empresa, pois as peças e tecidos são bons, a costura é bem feita e é só feitos tecidos 

(modinha), ou seja, de qualidade. 
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7 PLANO DE AÇÃO 
 

O Plano de Ação alinha as soluções para os problemas organizacionais e 

auxilia na melhoria de resultados, assim é possível atingir as metas dos projetos e os 

objetivos da sua estratégia.  

Sem planejamento o plano de ação fica debilitado, tornando o trabalho 

mecânico e descontextualizado com a dinâmica do mercado. E também, por causar o 

fechamento precoce e crônico da empresa.  

Organizar o Plano de Ação, é crucial para obter resultados satisfatórios no 

percurso do seu planejamento da Gestão de Performance. A partir dele, é possível 

visualizar o caminho a ser trilhado em relação as metas a serem atingidas, além da 

maneira para chegar a esses objetivos. 

 

7.1 Gestão 

 

Nesta dimensão será apresentado as ações pretendidas para o plano de 

ação. 

 

Quadro 4 - Gestão (Belateliê) 

Área Tópico Situação 
O que fazer? 

Ações 
Como fazer? 
Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem 
fará? 

 Onde 
fazer? 

 Quanto 
que vai 
custar? 

GESTÃO 
Missão da 
Empresa 

A missão está 
definida 
informalmente, 
sendo do 
conhecimento 
apenas dos 
dirigentes. 

Fazer com que a 
missão da 
empresa esteja 
bem planejada e 
definida de forma 
clara e objetiva 
para todos. 
 

Fazer as 
atividades na 
sala de 
reuniões para 
que todos 
dêem suas 
opiniões e 
participem. 
 

Dezembr
o 2021 

Diretores 
e 
Gerentes 
da 
empresa. 

Na 
empresa na 
sala de 
reuniões. 

R$ 500,00 

GESTÃO 
Objetivo 
da 
Empresa 

O objetivo é 
realizar e 
desenvolver as 
tarefas com 
clareza.  

Fazer com que o 
objetivo esteja 
bem definido, e 
que todos tenham 
conhecimento. 
 

Fazer as 
atividades na 
sala de 
reuniões para 
que todos 
dêem suas 
opiniões e 
participem. 
 

Dezembr
o 2021 

Diretores 
e 
Gerentes 
da 
empresa. 

Na 
empresa na 
sala de 
reuniões. 

R$ 500,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2021. 
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A Missão da empresa será dirigida pelos Gerentes, onde todos funcionários 

participarão assim tendo o conhecimento das opiniões e sugestões propostas. O 

objetivo da empresa está sendo definido por meio de reuniões com diretores e 

gerentes na busca de melhoria e para que se chegue ao devida solução da gestão da 

empresa. 

 

7.2 Inovação de Produto 

 

Nesta dimensão inovação de serviços, foram apresentadas as ações 

pretendidas para o plano de ação. 

 

Quadro 5 - Inovação de Produto (Belateliê) 

Área Tópico Situação 
O que 
fazer? 
Ações 

Como fazer? 
Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem fará? 
 Onde 
fazer? 

 Quanto 
que vai 
custar? 

INOVAÇÃ
O DE 

SERVIÇOS 

Sugestão 
dos 
funcionár
ios 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado e com 
acompanhamento 
dos Diretores e 
gerentes. 
 

 
Reuniões 
com 
diretores e 
gerentes 
para 
análise e 
resolução 
das 
questões. 

Foco no 
cliente, testes 

e dados de 
inovação 

empresarial. 
 

Dezembr
o  2021 

Departament
o Pessoal. 

Na 
empresa
. 

400,00 

INOVAÇÃ
O DE 

SERVIÇOS 

Análise e 
sugestão 
dos 
funcionár
ios 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado e com 
acompanhamento 
dos Diretores e 
gerentes. 
 

Reuniões 
com 
diretores e 
gerentes 
para 
análise e 
resolução 
das 
questões. 

Foco no 
cliente, testes 

e dados de 
inovação 

empresarial. 

Dezembr
o  2021 

Departament
o Pessoal. 

Na 
empresa
. 

R$ 400,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2021. 

 

Um profissional da área deve estar sempre atento, na busca pelas novas 

tendências. Diante disso, é sempre muito importante o estudo constante e a pesquisa 

de mercado. Conhecer o mercado e os concorrentes para que cada profissional crie o 

seu diferencial. 
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7.3 Marketing 

 

Nesta dimensão Marketing, foram apresentadas as ações pretendidas para o 

plano de ação. 

 
Quadro 6 - Marketing (Belateliê) 

Áréa Tópico Situação 
O que 
fazer? 
Ações 

Como fazer? 
Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem 
fará? 

 Onde 
fazer? 

 Quanto 
que vai 
custar? 

MARKE-
TING 

Planejament
o de 
Marketing 

Planejamento 
com Gerentes 

e diretores. 
reuniões com 
funcionários e 
fornecedores 

no 
departamento 

pessoal. 
 

Planejamento 
com Gerentes 
e diretores.  

Identificar 
tamanhos e 
qualidades 
das peças. 

 

Janeiro 
2022 

Diretores e 
Gerentes. 

Pelo 
telefone, 
e-mail, 
facebook, e 
whatsapp. 

R$ 300,00 

MARKE-
TING 

Banner, 
outdoor, 
mídia interna 
e eventos. 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado e 
com 
acompanhame
nto dos 
Diretores e 
gerentes. 
 

Processo bem 
estruturado, 
com 
comunicação, 
para 
divulgação 
nas redes 
sociais. 

Conversa 
com 

fornecedores
, clientes e 
divulgação 
por meio de 

mídias 
sociais. 

janeiro 
2022 

Diretores e 
Gerentes. 

Pelo 
telefone, 
e-mail, 
facebook, e 
whatsapp. 

R$ 300,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2021. 

 
 

Marketing de moda é o gerenciamento de campanhas publicitárias e 

promoções para vender marcas e produtos de moda. O esforço necessário para 

apresentar produtos de moda de maneira a atrair clientes em potencial é chamado 

marketing de moda. 

 

7.4 Marketing Digital / Virtual 
 

Nesta dimensão marketing digital / virtual foram apresentadas as ações 

pretendidas para o plano de ação no quadro a seguir. 
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Quadro 7 - Marketing Digital / Virtual (Belateliê) 

Área Tópico Situação 
O que 
fazer? 
Ações 

Como 
fazer? 

Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem fará? 
 Onde 
fazer? 

 Quanto 
que vai 
custar? 

MARKE--
TING / 
DIGITAL 
VIRTUAL 

Site 
Institucio

nal 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado e 
com 
acompanhament
o dos Diretores e 
gerentes. 
 

Reunião com 
Gerentes e 
diretores 

para 
divulgação 
nas redes 
sociais. 

Conversa 
com 

fornecedore
s, clientes e 
divulgação 
por meio de 

mídias 
sociais. 

 

Feverei
ro 2022 

Gerente de 
marketing. 

Pelo 
telefone, 
e-mail, 
facebook, 
e 
whatsapp. 

R$ 200,00 

MARKE--
TING / 
DIGITAL 
VIRTUAL 

Marke- 
ting 

Vídeo 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado e 
com 
acompanhament
o dos Diretores e 
gerentes. 
 

Reunião com 
Gerentes e 
diretores 

para 
divulgação 
nas redes 
sociais. 

Conversa 
com 

fornecedore
s, clientes e 
divulgação 
por meio de 

mídias 
sociais. 

 

Feverei
ro 2022 

Gerente de 
marketing. 

Pelo 
telefone, 
e-mail, 
facebook, 
e 
whatsapp. 

R$ 200,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2021. 

 
 

Nessa dimensão é feito divulgação nas redes sociais, onde fornecedores e 

clientes ficam atentos as inovações da empresa. Diretores fazem reuniões para que 

essas divulgações saiam em perfeito estado. Pessoas de vários lugares e estados 

estão por dentro das novidades da empresa. 

 

7.5 Meio Ambiente 

 

Nesta dimensão que é o meio ambiente foram apresentadas as  ações 

pretendidas para o plano de ação. 

 

Quadro 8 - Meio Ambiente (Belateliê) 

Área Tópico Situação 
O que fazer? 

Ações 
Como fazer? 
Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem fará? 
 Onde 
fazer? 

 Quanto 
que vai 
custar? 

MEIO 
AMBIE
NTE 

Reciclagem 
dos resíduos ( 
Tecidos). 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado e 
com 
acompanham
ento dos 
Diretores e 
gerentes. 
 

Reuniões no 
departamento 
pessoal. 

Por meio de 
vídeos de 
reciclagens 
sobre o meio 
ambiente. 
 

Abril  
2022 

Diretores, 
Gerentes e 
fuincionário
s. 

 Na 
empresa 

R$ 500,00 
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MEIO 
AMBIE
NTE 

Indicadores de 
Desempenho. 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado e 
com 
acompanham
ento dos 
Diretores e 
gerentes. 
 

Reuniões no 
departamento 
pessoal. 

Por meio de 
vídeos de 
reciclagens 
sobre o meio 
ambiente. 

Abril  
2022 

Diretores, 
Gerentes e 
fuincionário
s. 

 Na 
empresa 

R$ 500,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2021. 
 

 
O meio ambiente é analisado a reciclagem dos tecidos que devem ser 

descartados adequadamente e é feito acompanhamento com Diretores na empresa, 

por meios de vídeos onde todos estão informados sobre a reciclagem dos resíduos, e 

onde devem descartar adequadamente. 

 

7.6 Produção 

 

Nesta dimensão produção foram apresentadas as ações pretendidas para o 

plano de ação. 

 

Quadro 9 - Produção (Belateliê) 

Área Tópico Situação 
O que fazer? 

Ações 

Como 
fazer? 

Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem 
fará? 

 Onde 
fazer? 

 Quanto 
que vai 
custar? 

PRODU
ÇÃO 

Controle 
de 
produção 
e 
planejame
nto. 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado e 
com 
acompanhament
o dos Diretores e 
gerentes. 
 

Planejar os 
moldes  peças 
e verificar se as 
peças estão 
saindo 
adequadament
e. 

Por meio de 
reuniões, 

com 
Diretores e 

funcionários. 
 

Maio 
2022 

Diretores e 
funcionário
s. 

Na 
empresa 

R$ 
300,00 

PRODU
ÇÃO 

Balancea
mento 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado e com 
acompanhamento 
dos Diretores e 
gerentes. 
 

Planejar os 
moldes  peças 
e verificar se as 
peças estão 
saindo 
adequadament
e. 

Por meio de 
reuniões, 

com 
Diretores e 

funcionários. 

Maio 
2022 

Diretores e 
funcionário
s. 

Na 
empresa. 

R$ 
300,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2021. 
 

 
Na produção controle e balanceamento, é feito por meio de uma reunião com 

diretores e funcionários no departamento pessoal, para verificar a produção e 

qualidade das peças para que se chegue adequadamente ao cliente. Peça por peça e 

verificada para ver se não há nenhum defeito. 
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7.7 Qualidade 

 

Nesta dimensão qualidade forma apresentadas as ações pretendidas para o 

plano de ação. 

 

Quadro 10 - Qualidade (Belateliê) 

 

Área Tópico Situação 
O que fazer? 

Ações 

Como 
fazer? 

Atividades 

Até 
quando 
fazer? 

Quem fará? 
 Onde 
fazer? 

 Quanto 
que vai 
custar? 

QUALI
DADE 

Process
os 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado e 
com 
acompanhame
nto dos 
Diretores e 
gerentes. 
 

Diretores e 
Gerentes, 
participando de 
reunião com 
fornecedores para 
desenvolver e 
comercializar 
roupas. 

Análisar as 
peças e 

suas 
qualidades

. 
 

Maio 2022 
Departamen
to Pessoal. 

Na empresa R$ 200,00 

QUALI
DADE 

Controle 
dos 
process
os 

Planejamento 
estruturado, 
formalizado e 
com 
acompanhame
nto dos 
Diretores e 
gerentes. 
 

Diretores e 
Gerentes, 

participando de 
reunião com 

fornecedores para 
desenvolver e 
comercializar 

roupas. 

Análisar as 
peças e 

suas 
qualidades

. 
 

Maio 2022 
Departamen
to Pessoal. 

 Na empresa R$ 200,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2021. 

 

A qualidade da empresa é muito importante pois, são peças modinhas onde a 

qualidade está em alta é feito uma reunião com diretores, gerentes e fornecedores 

para desenvolver e comercializar as roupas de qualidade. 
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8 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

 

O cronograma da empresa Belateliê de confecção do vestuário, auxilia na 

pesquisa, construção, e análise de todas as etapas e realizações de previsões de 

datas, para posterior realização das devidas atividades. Em cada plano está definido o 

cronograma de execução das ações, o qual contém a ação proposta ao longo dos 

meses, durante os anos, especificando as atividades a serem desenvolvidas. 

 

Quadro 11 - Cronograma das ações (Belateliê) 

Área / Dimensão Até quando fazer  

Gestão  Dezembro de  2021 

Gestão  Dezembro de 2021 

Inovação de Produto  Dezembro de 2021 

Inovação de Produto  Dezembro de 2021 

Marketing Janeiro de 2022 

Marketing Janeiro de 2022 

Marketing Digital / Virtual  Fevereiro de 2022 

Marketing Digital / Virtual  Fevereiro de 2022 

Meio Ambiente Abril de 2022 

Meio Ambiente Abril de 2022 

Produção  Maio de 2022 

Produção  Maio de 2022 

Qualidade Maio de 2022 

Qualidade Maio de 2022 

Fonte: Autora do trabalho, 2021. 
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9 VIABILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 

 

9.1 Investimentos 

 

Investimento é qualquer gasto ou aplicação de recursos que produza um 

retorno futuro. Esse conceito envolve tanto dinheiro quanto capital intelectual, social 

ou natural, segundo Chiavenato (2010).  

Com base no diagnóstico e nas entrevistas com a proprietária da Belateliê 

foram identificadas algumas necessidades de mudança quanto ao layout da empresa. 

Essas mudanças podem influenciar na distribuição dos serviços promovendo 

economia de tempo e eficiência, possibilitando o aumento da produção. 

Diante disso, foram elencadas as principais necessidades de investimento 

constatadas. 

 
Quadro 12 - Investimentos 

INVESTIMENTO Valor 

Estrutural R$ 180.000,00 

Ampliação do Espaço de 70 m para 100m2 R$ 120.000,00 

Reforma no Local (melhorar a estrutura da sala de produção, 
eliminando as paredes que dividem os setores) 

R$ 50.000,00 

Aquisição de máquinas (quais) 
01 Costura Reta 
01 Galoneira 
01 Overloque 

R$ 5.793,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2021. 
 

Além disso, foi identificado que há demanda havendo, portanto, a 

necessidade de contratação de mais dois costureiros. Ampliação do local, um 

barracão onde atenda às necessidades da fábrica, necessitando haver uma reforma 

no ambiente e também a aquisição de máquinas para que se possa trabalhar mais 

adequadamente sem transtornos, gerando o lucro devido. 

 

9.2 Custos 

 

O Custo da mercadoria vendida é o gasto relativo a um bem ou serviço 

utilizado na produção de outros bens ou serviços e a receita obtida com essas vendas 
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deduzindo as demais despesas incorridas na atividade da empresa Belateliê, 

chegava-se ao lucro líquido do exercício, segundo Tomislav Femenick (2005).  

Custo é uma certa quantidade em recursos financeiros correspondentes a 

aquisição de bens materiais e imateriais, trabalho e serviços consumidos pela 

empresa, necessários à produção de seus bens e serviços, bem como as despesas 

que são realizadas para a manutenção de instalações e equipamentos e para a 

realização das funções administrativas. 

 

 
Quadro 13 - Custos 

Custos Fixos (mensal) 

Descrição Valor 

Energia Elétrica R$ 250,00 

Internet R$ 130,00 

Telefone R$ 50,00 

Sanepar R$ 100,00 

Lanche para os funcionários R$ 180,00 

Salários dos colaboradores R$ 9000,00 

TOTAL R$ 9.710,00  

Custos Variáveis (mensal) 

Etiquetas (unidade)  R$ 192,00 

Aviamentos (linha, botão) R$ 250,00 

Telefone R$ 50,00 

Fonte: Autora do trabalho, 2021. 
 
 

9.3 Demonstração do Resultado e Exercício 
 

A DRE é uma demonstração que visa o lucro e prejuízo acumulados, tem em 

sua estrutura contas que mostram o de resultado empresa, dando ao administrador 

uma base de como está a situação financeira-econômica da empresa. Segundo Perez 

Junior, (2012) DRE é o que a empresa obteve através da sua atividade principal. 

Objetivo principal da DRE, é apresentar de forma vertical resumida o 

resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizados num determinado 

período de tempo, normalmente 12 meses. 
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Quadro 14 - Demonstração do Resultado e Exercício 

 
Fonte: Autora do trabalho, 2021. 

 

9.4 Balanço Patrimonial 
 

        Segundo Attie (1998) o Balanço Patrimonial é a demonstração 

financeira e que objetiva representar a posição patrimonial e financeira de uma 

entidade em determinada data. Como podemos observar no quadro a seguir. 
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Quadro 15 - Balanço Patrimonial 

Contas Exercício Atual Exercício Anterior Contas Exercício Atual Exercício Anterior

ATIVO   PASSIVO   

      

ATIVO CIRCULANTE   PASSIVO CIRCULANTE   

Disponibilidades R$17,500,00  Obrigações a Fornecedores R$ 7.000,00  

Caixa R$ 4.500,00  Duplicatas a Pagar R$ 7.000,00  

Bancos Conta Movimento R$ 8.000,00  Empréstimos e Financiamentos R$ 1.000,00  

Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata R$ 5.000,00  Bancos conta Empréstimo R$ 1.000,00  

Clientes R$ 11.000,00  Obrigações Tributárias R$ 200,00  

Duplicatas a Receber R$ 5.000,00  Impostos a Recolher R$ 50,00  

(-) Duplicatas Descontadas R$ 1.000,00  Impostos e Taxas A Recolher R$ 50,00  

(-) Crédito de Liquidação Duvidosa R$ 1.000,00  Contribuições a Recolher R$ 50,00  

Cartões de Crédito a Receber R$ 8.000,00  Cofins a Recolher R$ 300,00  

Estoques R$ 7.000,00  Provisões R$ 50,00  

Estoque de Mercadorias R$ 6.000,00  Provisão do Imposto de Renda R$ 50,00  

Estoque de Materiais de Consumo R$ 1.000,00  Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias R$ 100,00  

Total do Ativo Circulante R$ 35.500,00  Salários R$ 830,00  

   Contribuições previdenciárias a Recolher R$ 50,00  

   Provisões R$ 30,00  

   Provisões para Férias R$ 150,00  

   Outras Obrigações  R$ 50.00  

   Contas a pagar R$ 40,00  

   Total do Passivo Circulante R$ 10.000,00  

      

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE   PASSIVO NÃO CIRCULANTE   

1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 3.000,00  Passivo Exigível a Longo Prazo R$ 0,00  

1.2.1.1 Clientes  R$ 3,000,00  Obrigações a Fornecedores R$ 0,00  

1.2.1.1.1 Duplicatas a Receber R$ 4.000,00  Duplicatas a Pagar R$ 0,00  

1.2.1.1.2 (-) Crédito de Liquidação Duvidosa R$ 1.000,00  Empréstimos e Financiamentos R$ 0,00  

1.2.2 Imobilizado R$ 17.000,00  Bancos conta Empréstimo R$ 0,00  

Computadores e Periféricos R$ 4.000,00     

(-) Depreciação Acumulada R$ 3.000,00     

Veículos R$ 10.000,00  Total do Passivo Não Circulante R$ 0,00  

(-) Depreciação Acumulada R$ 5.000,00     

Móveis e Utensílios R$ 4.000,00  PATRIMÔNIO LÍQUIDO   

(-) Depreciação Acumulada R$ 3.000,00  Capital Social R$ 70.000,00  

Imóveis R$ 20.000,00  Capital Subscrito R$ 70.000,00  

(-) Depreciação Acumulada R$ 10.000,00  (-) Capital a Realizar R$ 0,00  

   Lucros Acumulados R$ 4.500,00  

Total do Ativo Não Circulante R$ 20.000,00  Total do Patrimônio Líquido R$ 65.500,00  

      

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Findo em: 2020

Total do Ativo R$ 55.500,00  Total do Passivo R$ 55.500,00

 
Fonte: Autora do trabalho, 2021. 
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9.5 Fluxo de Caixa 
 

O fluxo de caixa é o saldo disponível (em dinheiro disponível no caixa, ou depositado em conta corrente nos bancos) 

apurado pela diferença entre o total do valor dos recebimentos e pagamentos efetivamente realizados em uma data ou 

período). 

  

Quadro 16 - Fluxo de Caixa 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00

Outros recebimentos

TOTAL DAS ENTRADAS 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00

SAÍDAS

Fornecedores 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

Folha de pagamento 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

INSS a recolher 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Impostos s/ vendas 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Aluguéis 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Energia elétrica 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Telefone 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Combustíveis 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Manut. de veículos 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Férias 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

13º salário 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 1.000,00 830,00

Empréstimos bancários 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Despesas financeiras 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Pagamento novos empréstimos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Outros pagamentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL DAS SAÍDAS 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.270,00 14.100,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.730,00 26.900,00

2 SALDO ANTERIOR 26.900,00 53.800,00 80.700,00 107.600,00 134.500,00 161.400,00 188.300,00 215.200,00 242.100,00 269.000,00 295.730,00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 26.900,00 53.800,00 80.700,00 107.600,00 134.500,00 161.400,00 188.300,00 215.200,00 242.100,00 269.000,00 295.730,00 322.630,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 26.900,00 53.800,00 80.700,00 107.600,00 134.500,00 161.400,00 188.300,00 215.200,00 242.100,00 269.000,00 295.730,00 322.630,00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

 
Fonte: Autora do trabalho, 2021.
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9.6 Indicadores Financeiros 
 

Como o próprio nome já diz, os indicadores financeiros são métricos de 

resultado que geram informações do âmbito financeiro da empresa, para a análise de 

desempenho e de resultado. 

 

9.6.1 Índices de Liquidez 
 

Os índices de liquidez são razões entre determinadas variáveis contábeis de 

uma empresa que visa fornece um indicador da capacidade da empresa de pagar 

suas dívidas, a partir da comparação entre os direitos realizáveis e as exigibilidades. 

 

9.6.1.1 Liquidez corrente 
 

Esse tipo busca entender se a empresa terá condições de honrar suas dívidas 

e obrigações em curto prazo. Para entender esse índice, consideram-se os ativos e 

passivos circulantes apenas. 

 

Fórmula: Índice de liquidez corrente = (ativo circulante / passivo circulante) 
Índice de liquidez corrente = $ 35.500,00 / $ 10.000,00 = $ 3,55 

 

Percebe-se que o índice de liquidez corrente é o que tenho de bens e direito 

com o que eu devo, o resultado em si com que obtive é o que realmente preciso pagar 

de contas. Quanto maior o índice de liquidez mais liquida é a empresa. 

 

9.6.1.2 Liquidez seca 

 

Semelhante à liquidez corrente, a liquidez seca possui fórmula semelhante, 

mas exclui da soma dos ativos circulantes o que está em estoque, que é considerado 

como uma renda incerta, sem garantia de que é realizável em curto prazo. O objetivo 

ao calcular a liquidez seca é entender se a empresa pode quitar suas dívidas sem 

precisar vender o que tem em estoque. 
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Fórmula: Índice de liquidez seca = (ativo circulante - estoques / passivo 
Circulante) 

Índice de liquidez seca = $ 35.500,00 - $ 7.000,00 / $ 10.000,00 = $ 2,85 
 

 

O resultado que obtivemos, quando calculamos o índice de liquidez seca que 

a grande parte que representa 2,85 está em estoque. 

 

9.6.1.3 Liquidez geral 

 

A liquidez geral é um cálculo com intuito de observar a saúde financeira da 

empresa em um longo prazo. Por isso, inclui na conta tanto o ativo não circulante, 

realizável no longo prazo, quando as obrigações de longo prazo. Sua fórmula é: 

 

Formula: Índice de liquidez geral = Liquidez Geral = (ativo circulante + ativo 
Não circulante) ÷ (passivo circulante + passivo não circulante) 

Índice de liquidez geral = $ 35.500,00 + $ 3.000,00 / 10.000,00 + 0,00 = 3.85 

 

Percebe-se que o resultado deste índice, a empresa consegue obrigações a 

curto prazo e também a longo prazo. 

 

9.6.2 Índices de Endividamento 

 

O índice de endividamento geral, é capaz de medir a dimensão da dívida total 

de uma instituição em comparação ao seu ativo. Cálculo é bem simples: basta dividir o 

valor total das dívidas – de curto e longo prazo – pelo total do ativo. 

 

9.6.2.1 Índice de endividamento 

 

O Índice de Endividamento é um dos indicadores financeiros que podem ser 

obtidos por meio da análise das demonstrações contábeis de uma empresa. Ele é 

uma importante ferramenta para medir o grau de risco que um empreendimento gera 

em suas operações. O endividamento, em grau moderado, é algo comum nas 

empresas. 
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Fórmula: Índice de endividamento Geral = (passivo total / ativo total x100) 

Índice de endividamento Geral = $ 10.000 / 35.500,00 x100 = $ 28,20 

 

Nota-se que o índice de endividamento geral também conhecido como 

alavancagem financeira da empresa representa a capital de terceiros, a função é 

gerar o lucro. 

 

9.6.2.2 Índice de cobertura de juros 

 

O Índice de cobertura de juros, é o indicador de endividamento de um 

negócio, que apresenta a capacidade do empreendimento em horar os juros de suas 

dívidas, sem que comprometa o seu fluxo de caixa.  

O seu resultado é um dos mais relevantes, pois revela o nível de 

endividamento da organização e qual a sua capacidade de cobrir estes juros.  

Desta maneira, as empresas que estão endividadas, mas possuem um 

financiamento mais acessível, possuem condições de arcar com pagamento de suas 

dívidas e não tem motivos para se preocuparem. 

 

Fórmula: Índice de Cobertura de Juros = (lucro antes de juros e imposto de 
Renda (LAJIR) ou lucro operacional / juros ou despesas financeiras) 

Índice de cobertura de juros = $ 6.000,00 / $ 1.000,00 = $ 6 

 

Pode-se dizer que teoricamente a empresa conseguiria ter o índice de 

cobertura de juros referente ao seu lucro operacional. Tem a maior capacidade de 

pagamento de obrigações com juros. 

 

9.6.3 Índices de Atividade 

 

Os indicadores de atividade são usados na análise financeira de uma 

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

vendas ou caixa. Entre os indicadores mais utilizados estão: giro de estoques, giro de 

caixa e período médio de cobrança. 
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9.6.3.1 Prazo médio de recebimento 

 

Basicamente, o prazo médio de recebimento - ou PMR - é o tempo que você 

leva para receber o valor por determinada compra ou serviço feito. Geralmente, o 

cálculo é feito para saber a média do prazo de recebimento de vendas parceladas. 

 

Fórmula: (Prazo médio de recebimento = (duplicatas receber de clientes / 
Vendas anuais (receita operacional bruta) / 365 

Prazo médio de recebimento = $ 5.000,00 / $ 50.000,00 / 365 = 0,27 dias 

 

Percebe-se que o cálculo do prazo médio de recebimento é um indicador 

financeiro importante para a projeção de fluxo de caixa e cálculo da necessidade de 

capital de giro da empresa, o resultado que obtivemos é o valor do serviço quanto 

tempo geralmente demora em dias. 

 

9.6.3.2 Prazo médio de pagamento 

 

O prazo médio de pagamento mostra quanto tempo você tem para acertar as 

contas com seus fornecedores a partir da data de compra. Quanto maior for esse 

período, melhor para o seu caixa, já que nem sempre o dinheiro das vendas entra 

rapidamente. 

 

Fórmula: Prazo Médio de Pagamento: (pagamento de fornecedores / média 
de compras) 

Prazo médio de pagamento: $ 7.000,00 / $ 25.000 = 25 

 

O resultado obtido é o tempo médio em dias entre a data da compra e o 

pagamento efetivo ao fornecedor. 

 

9.6.3.3 Giro do estoque 

 

O giro de estoque é o indicador que mede a quantidade de vezes que foi 

preciso girar o estoque de um determinado produto, desde a sua compra até a venda.  
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Ou seja, desde o momento em que compramos um estoque até o momento 

em que o vendemos. 

 

Fórmula: Giro do Estoque = (custo das mercadorias (produtos) vendidos / estoque) 
Giro do estoque = $ 22.000 / $ 7.000,00 = $ 0,32 

 

Percebe- se que no período de 1 ano que a empresa renovou seus estoques, 

aproximadamente 0,32, quer dizer que a empresa comprou insumos, matérias primas 

e vendeu relativamente renovando seu estoque. 

 

9.6.3.4 Giro do ativo 

 

O Giro do Ativo é um indicador contábil que compara o total médio de ativos 

de uma empresa com sua receita líquida. Sendo assim, o giro do ativo relaciona o 

quanto a empresa vendeu em um ano, após abatimentos como descontos, 

devoluções e tributações, em relação ao seu total de ativos. 

 

Fórmula: Giro do Ativo: receita liquida / ativo total 
Giro do ativo: $ 6.000,00 / $ 35.500,00 = $ 0,17 

 

Nota-se que o giro é o resultado do cálculo do faturamento bruto da empresa, 

subtraindo-se despesas relacionadas a devoluções, impostos sobre vendas e 

descontos comerciais. 

 

9.6.4 Índices de Rentabilidade 

 

Os indicadores financeiros de Rentabilidade são Índices financeiros utilizados 

na análise fundamentalista e bastante utilizados pelos investidores ao avaliar 

empresas de um mesmo setor.  

Entender o que são Indicadores de Rentabilidade é essencial para os 

investidores que desejam encontrar ótimas empresas com alta geração de lucro.  
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Isso porque os indicadores de Rentabilidade permitem comparar companhias 

para descobrir quais apresentam maior capacidade de gerar retorno através do capital 

investido. 

 

9.6.4.1 Margem de lucro bruto 

 

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

porcentagem de lucro que você ganha com cada venda. Por exemplo, se você vende 

seus produtos a R$40, mas gasta R$20 para colocá-los nas lojas, você está ganhando 

apenas R$20. 

 

Fórmula: Margem de Lucro Bruto = (Lucro bruto / Receita de vendas x 100) 
Margem de Lucro Bruto = $ 16.000 / $ 50.000 x 100 = $ 32% 

 

Pode-se dizer que o resultado da margem de Lucro bruto é referente ao seu 

lucro bruto, dividido pela receita de vendas, quanto maior a margem de lucro bruto 

melhor é para a empresa. Se queremos aumentar o lucro bruto precisamos diminuir a 

Receita de vendas. 

 

9.6.4.2 Margem de lucro operacional 

 

Ele se refere à relação entre as receitas operacionais com o lucro. O cálculo 

pode mostrar qual é a parcela de caixa que foi gerado pela atividade principal da 

empresa. Logo, é uma das principais formas de medir a eficiência dos processos de 

uma organização em um determinado período. 

 

Fórmula: Margem de Lucro Operacional = (lucro operacional / receita de 
vendas x100) 

Margem de Lucro Operacional = $ 6.000,00 / $ 50.000 x 100 = $ 12.000 
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Pode- se dizer que a empresa está com uma margem de lucro operacional 

muito boa, após as deduções de pagamento de custos da mercadoria vendida e de 

custos operacionais. 

 

9.6.4.3 Margem de lucro líquido 

 

A margem líquida é um dos indicadores-chave de desempenho (KPIs) 

utilizados para avaliar a saúde financeira das empresas sob uma perspectiva 

fundamentalista.  

Por isso, é indispensável na hora de decidir pela compra de ações com base 

no potencial de crescimento, lucratividade e rentabilidade do negócio.  

Evidentemente, quanto maior a margem líquida da empresa, maior é sua 

capacidade de gerar lucros e retorno aos seus investidores. Além disso, um bom 

resultado desse indicador revela uma posição de vantagem competitiva do negócio. 

 

Fórmula: Margem de Lucro Líquido = (lucro disponível para os acionistas ordinários x 
100 / receita de vendas) 

Margem de Lucro Líquido = $ 4.500,00 / $ 50.000,00 x 100 = $ 9.000,00 

 

Pode-se dizer que a Margem de lucro líquido da empresa está sendo boa, 

pois gerou um lucro bom e acima do elevado. 

 

9.6.4.4 Retorno sobre o ativo total 

 

O retorno sobre ativos mostra a percentagem de quão rentável são os ativos 

de uma empresa estão em geração de receita. ROA pode ser calculado como a razão 

entre lucro operacional e os ativos totais. 

 

Fórmula: ROA = (lucro líquido / ativo total x 100) 
Retorno sobre o ativo total = $ 4.500,00 / $ 35.500,00 x 100 = $ 12,70 
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Nota-se que a geração de valor está também relacionada aos ativos da 

empresa, afinal, sem eles um negócio não acontece, esse foi o resultado obtido entre 

lucro e ativo total. 

 

9.6.4.5 Retorno sobre o patrimônio liquido 

 

Retorno sobre o patrimônio, retorno sobre patrimônio líquido, rentabilidade, 

rentabilidade líquida ou retorno sobre o capital é um indicador financeiro percentual 

que se refere à capacidade de uma empresa em agregar valor a ela mesma utilizando 

os seus próprios recursos. 

 

Fórmula: ROE = (lucro líquido ÷ patrimônio líquido) 
ROE = $ 4.500,00 / $ 65.500,00 = 0,70 

 

Percebe-se que o patrimônio líquido é entendido também como a diferença 

entre o valor dos ativos e dos passivos, esse foi o resultado sobre a empresa 

agregando valor os próprios recursos. 

 

9.7 Ponto de Equilíbrio 
 

Ponto de equilíbrio é o conceito das finanças que faz referência ao nível de 

vendas em que os custos fixos e variáveis se encontram cobertos. Segundo Martins 

(2000, p. 277) o ponto de equilíbrio da empresa será obtido quando a soma das 

margens de contribuição totalizar o montante suficiente para cobrir todos os custos e 

despesas fixos. 

 
 

Quadro 17 - Ponto de Equilíbrio 

Custo Fixo R$ 9.710,00 

Preço de Venda (Unitário) R$ 10,00 

Custo Variável Unitário) R$ 15,00 

Despesa Variável (Unitário) 
R$ 20,00 
 

Fonte: Autora do trabalho, 2021. 
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Percebe-se que no cálculo de ponto equilíbrio contábil, obtivemos tanto o 

valor em quantidade, quanto em valor. Vendendo em quantidade a empresa consegue 

lidar com todos os seus gastos.  

O ponto de equilíbrio em valor nos mostra o quanto tenho que faturar pra 

empresa não ter prejuízo. O ponto de equilíbrio é fundamental na empresa pois nos 

mostra que a empresa consegue pagar todos os custos sozinha sem que se faça 

necessário abrir ou expandir novos negócios. 

 

9.8 Realidade X Projeções 
 

Realidade e projeções são extremamente importantes para que 

empreendedores gerenciem e administrem suas empresas. A projeção financeira é 

uma das ferramentas mais importantes para um empreendedor ou gestor de 

empresas. É fundamental, um guia obrigatório para qualquer pessoa que quer abrir ou 

administrar um negócio. 

A seguir quadro apresentado do fluxo de caixa projeção. 
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Quadro 18 - Fluxo de Caixa Projeção 

Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

ENTRADAS

Previsão de recebimento vendas 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Outros recebimentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS ENTRADAS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

SAÍDAS

Fornecedores 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00

Folha de pagamento 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

INSS a recolher 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Impostos s/ vendas 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Aluguéis 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Energia elétrica 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Telefone 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Combustíveis 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Manut. de veículos 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

Férias 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

13º salário 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00 830,00

Empréstimos bancários 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Financiamentos equip. 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Pagamento novos empréstimos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Outros pagamentos 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

TOTAL DAS SAÍDAS 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00

2 SALDO ANTERIOR 17.900,00 35.800,00 53.700,00 71.600,00 89.500,00 107.400,00 125.300,00 143.200,00 161.100,00 179.000,00 196.900,00

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 17.900,00 35.800,00 53.700,00 71.600,00 89.500,00 107.400,00 125.300,00 143.200,00 161.100,00 179.000,00 196.900,00 214.800,00

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS

5 SALDO FINAL (3 + 4) 17.900,00 35.800,00 53.700,00 71.600,00 89.500,00 107.400,00 125.300,00 143.200,00 161.100,00 179.000,00 196.900,00 214.800,00

PROJEÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

 
Fonte: Autora do trabalho, 2021. 
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A empresa Belateliê é uma empresa familiar que conta com a ajuda de seus 

colaboradores para atingir seus objetivos. Localizada em uma avenida um pouco 

afastada da área central, porém com um fluxo muito grande de pessoas da cidade e 

região. A empresa tem reconhecimento pois tem sua marca própria, isso faz a 

diferença fazendo com que o cliente volte sempre. 

Diante da análise de mercado, identificando que o setor da confecção do 

vestuário tem como prioridade o bom atendimento, essencial para manter os clientes 

satisfeitos, fazendo com que os mesmos voltem sempre.  

O layout da organização foi elaborado para facilitar o desempenho dos 

colaboradores com mercadorias expostas para apresentação do cliente facilitando a 

escolha e garantindo a satisfação. Os maiores concorrentes da Belateliê são as outras 

facções de costura e lojas do bairro, pois compram em maior quantidade e podem 

oferecer preços atrativos conquistando o consumidor que está em busca de preço. A 

qualidade é outro fator importante na busca do produto ideal, a negociação com os 

fornecedores é crucial para obter satisfação de ambas as partes.  

Após a aplicação do diagnóstico empresarial na empresa foi possível 

identificar as necessidades de mudança e assim apresentar algumas sugestões de 

ações para serem aplicadas. A Análise financeira da empresa ajudou a proprietária a 

entender como em um planejamento é possível ter mais detalhes do que está 

acontecendo na empresa, podendo fazer uma projeção e criar metas para que o 

objetivo seja alcançado. As ações propostas foram criadas para aumentar o 

desempenho da empresa.  

O estágio desenvolvido na empresa Belateliê, atendeu as espectativas pois 

através de uma análise de dados, foi possível identificar as necessidades e também 

as oportunidades da organização. Além de conhecimento técnico, o estágio 

proporcionou diversas experiências, como liderança, comprometimento, trabalho em 

equipe, organização, interação com pessoas de diversas classes sociais, observar, 

ouvir e ter desenvoltura perante as situações existentes.  

Durante o estágio foi possível identificar alguns desafios como, por exemplo 

conseguir mostrar para empresária que as mudanças de mercado são necessárias, 
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pois se trata de uma pessoa um pouco flexível que prioriza o padrão, não foi uma 

tarefa fácil, porém com muita conversa planejamento e compreensão a empresa 

Belateliê aceitou diversas ideias, algumas foram aperfeiçoadas para que pudesse 

atender melhor a necessidade da organização. No entanto os desafios encontrados 

foram fundamentais para a consolidação dos nossos conhecimentos, permitindo 

assim que buscássemos novas soluções para as diferentes situações. Fica a lição de 

melhoria contínua no mercado para que possamos sempre buscar a vantagem 

competitiva no dia a dia. 
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APÊNDICE A - Questionário aplicado 
 

 Plano 
de 

Ação 

Primei
ra 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avaliaç
ão 

GESTÃO  

      
1
0 

  
1
0 

 Visão da Empresa 

     ( X ) ( X ) 
A visão está registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por todos os 
colaboradores. 

 (  ) (  ) (  ) 
A visão está registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por alguns 
colaboradores. 

 (  ) (  ) (  ) 
A visão está definida informalmente, sendo de conhecimento apenas dos 
dirigentes. 

 (  ) (  ) (  ) A visão não está definida. 

            

      
1
0 

  
1
0 

 Missão da Empresa 

     ( X ) ( X ) 
A missão está definida e registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por 
todos os colaboradores. 

 (  ) (  ) (  ) 
A missão está definida e registrada sob forma escrita e é conhecida e entendida por 
alguns colaboradores. 

 (  ) (  ) (  ) 
A missão está definida informalmente, sendo do conhecimento apenas dos 
dirigentes. 

 (  ) (  ) (  ) A missão não está definida. 

            

      
1
0 

  
1
0 

 Objetivo da Empresa 

     ( X ) ( X ) 
O objetivo está definido e registrado sob forma escrita e é conhecido e entendido 
por todos os colaboradores. 

 (  ) (  ) (  ) 
O objetivo está definido e registrado sob forma escrita e é conhecido e entendido 
por alguns colaboradores. 

 (  ) (  ) (  ) 
O objetivo está definido informalmente, sendo do conhecimento apenas dos 
dirigentes. 

 (  ) (  ) (  ) O objetivo não está definido. 

            

      3   3  Estratégias da Empresa 

     (  ) (  ) 
As estratégias, abrangentes aos principais aspectos do negócio, estão definidas 
formalmente por meio de método que considera a análise de informações internas 
e externas. 

 (  ) (  ) (  ) 
As estratégias estão definidas informalmente, mas são consideradas informações 
internas e externas relacionadas ao negócio. 

 ( 
1
2
4 

) ( X ) ( X ) 
As estratégias estão definidas informalmente e com uso restrito de informações 
internas e externas. 

 (  ) (  ) (  ) As estratégias não estão definidas. 

            

      6   6  Indicadores e Metas 

     (  ) (  ) 
Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para as principais 
estratégias e são comunicados aos colaboradores. 
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 ( 
1
3
0 

) ( X ) ( X ) 
Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para algumas 
estratégias. 

 (  ) (  ) (  ) 
Os indicadores são estabelecidos para algumas estratégias, mas não existem metas 
relacionadas a estes indicadores. 

 (  ) (  ) (  ) Não existem indicadores relacionados as estratégias. 

                    

 Plano 
de 

Ação 

Primei
ra 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avaliaç
ão 

GESTÃO  

      
1
0 

  
1
0 

 Plano de Ação 

     ( X ) ( X ) 
Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da empresa 
relacionadas às estratégias e são acompanhadas regularmente. 

 (  ) (  ) (  ) 
Planos de ação são estabelecidos para o alcance das principais metas da empresa 
relacionadas às estratégias. 

 (  ) (  ) (  ) 
As ações são definidas informalmente para o alcance de algumas metas da 
empresa relacionadas às estratégias. 

 (  ) (  ) (  ) 
Não existem planos de ação visando alcançar as metas da empresa relacionadas às 
estratégias. 

            

      
1
0 

  
1
0 

 Desempenho da Empresa 

     ( X ) ( X ) 
A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, inclui aspectos 
abrangentes ao negócio, como por exemplo, financeiro, vendas, clientes, 
colaboradores, fornecedores, produção e uso de alguns indicadores e metas. 

 (  ) (  ) (  ) 
A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, mas de forma restrita a 
alguns aspectos, como por exemplo, financeiro, vendas, atendimento e produção. 

 (  ) (  ) (  ) 
A análise do desempenho da empresa é feita ocasionalmente, com foco principal 
no desempenho financeiro. 

 (  ) (  ) (  ) Não é feita a análise do desempenho da empresa. 
            

      
1
0 

  
1
0 

 Desenvolvimento Gerencial 

     ( X ) ( X ) 
Os dirigentes investem regularmente em seu desenvolvimento gerencial e aplicam 
os conhecimentos adquiridos na empresa. 

 (  ) (  ) (  ) 
Os dirigentes investem esporadicamente em seu desenvolvimento gerencial e 
aplicam os conhecimentos adquiridos na empresa. 

 (  ) (  ) (  ) 
Os dirigentes investem esporadicamente em seu desenvolvimento gerencial, mas 
não aplicam os conhecimentos adquiridos na empresa. 

 (  ) (  ) (  ) Os dirigentes não investem em seu desenvolvimento gerencial. 
            

      3   3  Capacitação de Colaboradores 

     (  ) (  ) Todos os colabores são capacitados com base em um plano de capacitação. 

 (  ) (  ) (  ) Os colaboradores são capacitados regularmente. 

 ( 
1
6
5 

) ( X ) ( X ) Os colaboradores são capacitados eventualmente. 

 (  ) (  ) (  ) Os colaboradores não são capacitados. 
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      3   3  Finanças da Empresa 

     (  ) (  ) 
Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa e orçamento com 
horizonte de pelo menos um ano. 

 (  ) (  ) (  ) Existem controles financeiros com utilização de fluxo de caixa. 

 ( 
1
7
2 

) ( X ) ( X ) Existem controles financeiros, mas não é utilizado fluxo de caixa. 

 (  ) (  ) (  ) Não existem controles financeiros. 
                    
           

 Plano 
de 

Ação 

Primei
ra 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avaliaç
ão 

GESTÃO 
 

      
1
0 

  
1
0 

 Práticas de Gestão 

     ( X ) ( X ) 
Muitas práticas de gestão apresentam melhorias decorrentes da análise de 
resultados de diagnóstico de gestão, como por exemplo o MPE Brasil. 

 (  ) (  ) (  ) Algumas práticas de gestão apresentam melhorias. 

 (  ) (  ) (  ) Pelo menos uma prática de gestão apresenta melhorias. 

 (  ) (  ) (  ) As práticas de gestão não demonstram melhorias. 
                    
           

           

           

           

 Plano 
de 

Ação 

Primei
ra 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avalia
ção 

INOVAÇÃO DE PRODUTO  

      0   0  Grau de importância da inovação na empresa 

     (  ) (  ) 
Empresa sistematicamente inova nos produtos, considera a inovação essencial, 
pesquisa por novos modelos/técnicas/materiais. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa inova eventualmente conforme a exigência do mercado, considera a 
inovação necessária para se manter no mercado. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa inova pouco, não considera a inovação importante para o negócio ou que 
influencie muito em seu crescimento. 

 ( 
2
0
4 

) ( X ) ( X ) Empresa não compreende a inovação. 

            

      3   3  Braisntorm (tempestade de ideias) 

     (  ) (  ) 
Tem por prática utilizar o método brainstorm para levantamento de ideias, 
constantemente e regularmente. 

 (  ) (  ) (  ) Já utilizou este método alguma(s) vez(es), mas sem regularidade. 

 ( 
2
1
0 

) ( X ) ( X ) Conhece o método mas não utiliza ou utilizou apenas uma vez. 

 (  ) (  ) (  ) Nunca trabalhou desta forma e desconhece o método. 

            

      0   0  Estímulos à inovação 

     (  ) (  ) Estimula os colaboradores à inovarem e/ou sugerirem inovações com formas de 



70 

 

reconhecimento/premiação de melhores idéias. 

 (  ) (  ) (  ) 
Estimula os colaboradores à inovarem e/ou sugerirem inovações mas sem formas 
definidas de reconhecimento/premiação de melhores ideias. 

 (  ) (  ) (  ) 
Repassa aos colaboradores a importância de inovar porém não há nenhum tipo de 
incentivo. 

 ( 
2
1
8 

) ( X ) ( X ) Não há esta política de incentivo à inovação. 

            

      0   0  Sugestões dos Funcionários 

     (  ) (  ) Há uma coleta formal de sugestões, com procedimentos bem definidos. 

 (  ) (  ) (  ) Há uma coleta formal de sugestões, mas sem os procedimentos bem definidos. 

 (  ) (  ) (  ) Há uma coleta informal. 

 ( 
2
2
5 

) ( X ) ( X ) Não coleta sugestões e ideias. 

            

      0   0  Análise das sugestões dos funcionários (processo formalizado) 

     (  ) (  ) 
Há uma análise semanal das sugestões com processo formalizado definido, fazendo 
parte do planejamento da empresa. 

 (  ) (  ) (  ) Há uma análise mensal das sugestões com processo formalizado definido. 

 (  ) (  ) (  ) Há uma análise a cada 3 meses mas não tem processo formalizado definido. 

 ( 
2
3
2 

) ( X ) ( X ) Não há análise das sugestões e ideias. 

                    

           

           

 Plano 
de 

Ação 

Primei
ra 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avalia
ção 

INOVAÇÃO DE PRODUTO 
 

      0   0  Planeja novos serviços 

     (  ) (  ) 
Frequentemente – tem ao menos 2 novas ideias/projetos de inovação por ano, 
para novos produtos. 

 (  ) (  ) (  ) Eventualmente – tem 1 ideia/projeto de inovação por ano, para novos produtos. 

 (  ) (  ) (  ) 
Raramente – tem 1 ideia/projeto de inovação a cada 2 anos ou mais, para novos 
produtos. 

 ( 
2
4
5 

) ( X ) ( X ) Não tem processo definido de planejamento de serviços. 

            
      3   3  Lança produtos ou inova em produtos já existentes 

     (  ) (  ) 
Realiza pesquisa mensal com os clientes coletando informações sobre suas 
necessidades, recebe sugestões, implantando as melhorias (novos produtos ou 
produtos significativamente melhorados) necessárias após serem analisadas. 

 (  ) (  ) (  ) 
Realiza pesquisa trimestral com os clientes coletando informações sobre suas 
necessidades, recebe sugestões, implantando as melhorias (novos produtos ou 
produtos significativamente melhorados) necessárias após serem analisadas. 

 ( 
2
5
1 

) ( X ) ( X ) 
Recebe sugestões ou reclamações dos clientes (quando os próprios clientes entram 
em contato) e analisa a possível implantação de melhorias, inovações e 
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lançamentos. 

 (  ) (  ) (  ) Não inova em seus produtos de acordo com a opinião dos clientes. 
            
      3   3  Novos Produtos 

     (  ) (  ) Lança produtos frequentemente – (2 ou mais vezes ao ano). 

 (  ) (  ) (  ) Lança produtos eventualmente – 1 vez ao ano. 

 ( 
2
5
8 

) ( X ) ( X ) Raramente – a cada 2 anos ou mais. 

 (  ) (  ) (  ) Não faz lançamento de produtos. 
            

      0   0  Mudanças na Estética dos Produtos 

     (  ) (  ) Realiza mudanças frequentemente – (2 ou mais vezes ao ano). 

 (  ) (  ) (  ) Realiza mudanças eventualmente – 1 vez ao ano. 

 (  ) (  ) (  ) Realiza mudanças raramente – a cada 2 anos ou mais. 

 ( 
2
6
6 

) ( X ) ( X ) Não realiza mudanças, utiliza a cópia de produtos. 

            
      6   6  Parcerias 

     (  ) (  ) 
Busca e utiliza frequentemente de parcerias com o Sistema S, Universidades, 
Centros de Pesquias, Fornecedores. 

 ( 
2
7
1 

) ( X ) ( X ) Utiliza eventualmente quando oferecidas pelos parceiros. 

 (  ) (  ) (  ) Utiliza raramente quando tem uma necessidade pontual. 

 (  ) (  ) (  ) Não utiliza. 
                    
           

 Plano 
de 

Ação 

Primei
ra 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avalia
ção 

INOVAÇÃO DE PRODUTO  

      0   0  Materiais / Equipamentos / Insumos 

     (  ) (  ) 
Busca constante por novos fornecedores e de fornecedores de materiais 
diferenciados, equipamentos e insumos. 

 (  ) (  ) (  ) 
Busca eventualmente por novos fornecedores e de fornecedores de materiais 
diferenciados, equipamentos e insumos. 

 (  ) (  ) (  ) 
Busca por fornecedores, não se preocupando em atualizar o cadastro de 
fornecedores, utilizando as mesmas matérias primas. 

 ( 
2
8
4 

) ( X ) ( X ) Aguarda a abordagem dos fornecedores em sua empresa. 

            
          
          

Plano 
de 

Ação 

Prime
ira 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avalia
ção 

MARKETING 

     6   6  Planejamento de Marketing 
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    (  ) (  ) 
Planejamento estruturado, formalizado, implantado totalmente, com 
acompanhamento constante, com revisões e ajustes. 

( 
3
0
2 

) ( X )  X ) 
Planejamento estruturado, formalizado, implantado parcialmente e com 
acompanhamento periódico. 

(  ) (  ) (  ) Planejamento estruturado mas informal, com acompanhamento periódico. 
(  ) (  ) (  ) Não possui planejamento. 

           

     0   0  Gestão de Relacionamento com Clientes 
    (  ) (  ) Tem contato com os clientes diretamente pela empresa (CRM estruturado). 
(  ) (  ) (  ) Tem contato eventualmente com os clientes diretamente pela empresa. 
(  ) (  ) (  ) Tem contato esporadicamente com os clientes diretamente pela empresa. 
(  ) (  ) (  ) O contato é feito apenas pelos canais - representante comercial, vendedores, etc. 

          
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

     0   0  A empresa conhece o perfil dos seus clientes 
    (  ) (  ) Conhece o perfil completo de todos os seus clientes ativos. 
  ) (  ) (  ) Conhece parcialmente o perfil de todos os seus clientes ativos. 

(  ) (  ) (  ) Conhece parcialmente o perfil de 50% dos seus clientes ativos. 
(  ) (  ) (  ) Não conhece. 

          
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

     0   0  Comunicação com os Clientes  

    (  ) (  ) 
Possui processo estruturado e formalizado de comunicação mensal com os clientes 
buscando sugestões, realizando pesquisas de satisfação e pós-venda. 

(  ) (  ) (  ) 
Possui processo estruturado e formalizado de comunicação trimestral com os clientes 
buscando sugestões, realizando pesquisas de satisfação e pós-venda. 

(  ) (  ) (  ) 
Possui processo de comunicação informal, geralmente somente durante a venda, ou 
pelo representante externo e não diretamente da empresa. 

(  ) (  ) (  ) Não se comunica com os clientes ou se comunica apenas por necessidade do mesmo. 

          
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

     0   0  Meios de Divulgação 

          
(Banner, folders, outdoor, mídia interna, eventos, rádio, televisão, parceiros, 
patrocínios ou outros) 

(  ) (  ) (  ) Utiliza diversos meios (acima de 5) de divulgação de forma constante, mensalmente. 

(  ) (  ) (  ) 
Utiliza diversos meios (acima de 5) de divulgação de forma esporádica, até 6 vezes ao 
ano. 

(  ) (  ) (  ) Utiliza poucos meios (até 4) de divulgação e de forma esporádica, até 4 vezes ao ano. 

(  ) (  ) (  ) Não utiliza. 

                  
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

          

Plano 
de 

Ação 

Prime
ira 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avalia
ção 

MARKETING 

     0   0  Marca  
          (Exceto o nome da empresa – quando o nome fantasia é registrado – aqui se refere 
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à marca /moda/produto)  
    (  ) (  ) Possui marca própria registrada. 

(  ) (  ) (  ) Possui marca própria e está em processo de registro. 

(  ) (  ) (  ) Possui marca própria mas não está registrada. 

(  ) (  ) (  ) Não possui marca própria. 

          
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

     0   0  Logomarca  

    (  ) (  ) Possui logomarca registrada. 

(  ) (  ) (  ) Possui logomarca em processo de registro. 

(  ) (  ) (  ) Possui logomarca mas não está registrada. 

(  ) (  ) (  ) Não possui logomarca. 

          
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

     0   0  Catálogo 
    (  ) (  ) Possui catálogo impresso, catálogo digital e design moderno. 
(  ) (  ) (  ) Possui somente catálogo impresso (design moderno). 
(  ) (  ) (  ) Possui catálogo impresso de qualidade mediana. 
(  ) (  ) (  ) Não possui / Não se aplica. 

          
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

     0   0  Relação com Fornecedores 

          
(Qualidade, prazo de entrega, preço, especificações técnicas, facilidade de 
comunicação) 

    (  ) (  ) 
Possui processo estruturado de comunicação com fornecedores, buscando 
constantemente a qualificação destes. 

(  ) (  ) (  ) 
Possui processo estruturado de comunicação com fornecedores, mas sem a 
qualificação. 

(  ) (  ) (  ) Possui processo informal de comunicação com fornecedores. 
(  ) (  ) (  ) Não possui processo de comunicação com fornecedores. 

          
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

     0   0  Análise do Ciclo de Vida do Produto 

    (  ) (  ) 
Faz análise constantemente, avaliando que nível se encontra os produtos, utilizando a 
Matriz BCG e o Ciclo de Vida do Produto. 

(  ) (  ) (  ) Faz análise do mix de produtos considerando a matriz BCG. 
(  ) (  ) (  ) Faz análise esporadicamente, mas sem critérios. 
(  ) (  ) (  ) Não analisa os produtos no ciclo de vida. 

          
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

     3   3  Estratégia de Preço  

          (Análise dos concorrentes, análise do mercado, análise do custo) 
    (  ) (  ) Possui estratégia estruturada, formalizada e implantada na totalidade. 
(  ) (  ) (  ) Possui estratégia estruturada, formalizada e implantada parcialmente. 

( 
3
8
6 

) ( X ) ( X ) Possui estratégia estruturada, mas informal. 

(   ) (   ) (   ) Não possui estratégia de preço. 
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 Plano 

de 
Ação 

Primei
ra 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avalia
ção 

MEIO AMBIENTE  

      
1
0 

  
1
0 

 Licença Ambiental 

     ( X ) ( X ) Empresa possui Licença Ambiental de Operação vigente. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa está em processo de licenciamento ambiental possuindo, protocolo da 
licença de instalação. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa está em processo de licenciamento ambiental possuindo, protocolo da 
licença prévia. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa não possui licença ambiental e não tem procedimento de licenciamento 
em andamento. 

            

      0   0  Cadastro Técnico Federal - IBAMA 

     (  ) (  ) 
Empresa possui o Comprovante de Registro, Certificado de Regularidade do IBAMA 
e o responsável técnico com ART. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa possui o Comprovante de Registro e o Certificado de Regularidade do 
IBAMA. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa possui o Certificado de Registro mas não possui o Certificado de 
Regularidade, está em processo de cadastro no IBAMA. 

 ( 
5
1
1 

) ( X ) ( X ) 
Empresa não possui o Comprovante de Registro nem o Certificado de Regularidade 
no IBAMA. 

            

      0   0  Política Ambiental 

     (  ) (  ) 
Empresa possui Política Ambiental que norteiam seus princípios e objetivos com 
relação à preservação do meio ambiente. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa possui Política Ambiental, mas necessita de ajustes / atualização com 
relação à preservação do meio ambiente. 

 (  ) (  ) (  ) Empresa está em processo de construção da Política Ambiental (Há evidências?). 

 ( 
5
1
8 

) ( X ) ( X ) Empresa não tem Política Ambiental. 

            

      0   0  PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

     (  ) (  ) 
Empresa possui PGRS com recolhimento de ART e há evidências do cumprimento da 
correta destinação final dos resíduos sólidos (NF, MTR, Contrato de prestação de 
serviços). 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa possui PGRS sem recolhimento de ART e há evidências do cumprimento da 
correta destinação final dos resíduos sólidos (NF, MTR, Contrato de prestação de 
serviços). 

 (  ) (  ) (  ) 

Empresa possui apenas o PGRS formalizado mas não há evidências que comprovem 
a execução do plano (NF, MTR, contratos de prestação de serviços, resíduos 
espalhados pelo fábrica) e/ou destina parcialmente os resíduos mas não possui o 
PGRS formalizado. 

 ( 
5
2
5 

) ( X ) ( X ) Empresa não possui o PGRS nem executa ações de destinação final de resíduos. 
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      0   0  Armazenamento Temporário dos Resíduos (Baias) 

     (  ) (  ) 
Armazena corretamente os resíduos por classe em ambientes separados da 
produção e isolados de pessoas, sol, chuva e solo. 

 (  ) (  ) (  ) 
Está estruturando os ambientes para armazenar os resíduos conforme suas classes 
e normas da ABNT. 

 (  ) (  ) (  ) 
Está estruturando os ambientes para armazenar os resíduos mas não está em 
consonância com as normas da ABNT. 

 (  ) (  ) (  ) 
Não tem local apropriado para o armazenamento dos resíduos e/ou está 
armazenado juntamente na produção. 

                   
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

           

 Plano 
de 

Ação 

Primei
ra 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avalia
ção 

MEIO AMBIENTE 
 

      0   0  Destinação de Resíduos Gerados 

     (  ) (  ) 
Empresa destina corretamente seus resíduos e materiais, acompanhando o PGRS, 
controlando todas os certificados de destinação. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa destina seus resíduos e materiais para empresas licenciadas, 
acompanhando o PGRS, mas não controla os certificados de destinação. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa destina seus resíduos e materiais, mas não acompanha o PGRS, e não 
controla os certificados de destinação. 

 (  ) (  ) (  ) Não destina os resíduos para as empresas licenciadas. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Reciclagem de Resíduos 

     (  ) (  ) 
Os resíduos passíveis de reciclagem são enviados para empresas/cooperativas 
devidamente licenciadas no órgão ambiental. 

 (  ) (  ) (  ) 
Os resíduos recicláveis são enviados/doados para terceiros e há registros destas 
transferências. 

 (  ) (  ) (  ) 
Os resíduos recicláveis são enviados/doados para terceiros e não há registros destas 
transferências. 

 (  ) (  ) (  ) Não há coleta seletiva na empresa. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Efluentes Líquidos  

     (  ) (  ) 

A empresa trata seus efluentes líquidos na própria planta e/ou armazena 
corretamente para posterior envio para tratamento em empresas de terceiros 
devidamente licenciadas. (Caso a empresa não gere efluentes líquidos pontuar 
neste item). 

 (  ) (  ) (  ) 
A empresa armazena os efluentes para tratamento em empresas terceirizadas, 
possui documentação e/ou armazenamento esta apropriado. 

 (  ) (  ) (  ) 
A empresa armazena os efluentes para tratamento em empresas terceirizadas, mas 
não possui documentação e/ou armazenamento está precário. 

 (  ) (  ) (  ) Empresa utiliza água no processo produtivo e descarta sem tratamento. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Captação de Água da Chuva 
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     (  ) (  ) 

Empresa tem processo de captação da água da chuva, utilizando no processo 
produtivo, bem como na limpeza e higiêne. A água utilizada possui tratamento 
antes do uso. A água utilizado no processo produtivo é reciclada em circuito 
fechado e reutilizada. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa tem processo de captação da água da chuva, utilizando no processo 
produtivo, bem como na limpeza e higiêne. A água utilizada possui tratamento 
antes do uso. Não é tratada para o reuso. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa tem processo de captação da água da chuva, mas não trata a água antes 
do uso. 

 (  ) (  ) (  ) Não tem processo de captação da água da chuva. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

                     

           

 Plano 
de 

Ação 

Primei
ra 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avalia
ção 

MEIO AMBIENTE  

      0   0  Eficiência Energética (energia) 

     (  ) (  ) 
Empresa possui Projeto Unifilar e Prontuário de Instalações Elétricas - PIE (NR10), 
colaboradores treinados para manutenção, bem como, faz acompanhamento 
mensal do consumo de energia elétrica, verificando variações e também multas. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa possui Projeto Unifilar e Prontuário de Instalações Elétricas - PIE (NR10), 
colaboradores treinados para manutenção, mas não faz acompanhamento mensal 
do consumo de energia elétrica, verificando variações e também multas. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa está em processo de elaboração do Projeto Unifilar e Prontuário de 
Instalções Elétricas(PIE) com profissional habilitado. 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa não possui o Projeto Unifilar, Prontuário de Instalações Elétricas - PIE nem 
colaboradores treinados para manutenção. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Indicadores de Desempenho 

     (  ) (  ) 
Empresa tem sistema de indicadores de desempenho, bem como, planejamento de 
ações para melhoria contínua, no que se refere a consumo de água, consumo de 
energia, destino de resíduos e materiais (volume). 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa tem sistema de indicadores de desempenho, mas não realiza 
planejamento de ações para melhoria contínua, no que se refere a consumo de 
água, consumo de energia, destino de resíduos e materiais (volume). 

 (  ) (  ) (  ) 
Empresa controla apenas faturas de pagamento, mas não faz análise crítica através 
da relação com indicadores de desempenho.  

 (  ) (  ) (  ) Não possui sistema de controle e indicadores de desempenho. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

 Plano 
de 

Ação 

Prime
ira 

Avali
ação 

Segu
nda 

Avali
ação 

PRODUÇÃO  

      0   0  Controle de Produção / Planejamento 

     (  ) (  ) Possui setor de PCP completo e eficiente que controla toda a produção através de 
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softwares/sistema operacional. 

 (  ) (  ) (  ) Possui setor de PCP completo e o controle é realizados de forma não sistematizada. 

 (  ) (  ) (  ) 
Possui colaborador/gerente de produção encarregado de controlar os pedidos que 
chegam na produção. 

 (  ) (  ) (  ) Não possui controle adequado. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Cronometragem 

     (  ) (  ) Utiliza constantemente a cronometragem nos processos (tempos e métodos). 

 (  ) (  ) (  ) Utiliza esporadicamente a cronometragem nos processos. 

 (  ) (  ) (  ) Conhece mas não utiliza. 

 (  ) (  ) (  ) Não utiliza a técnica da cronometragem nos processos. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Metas de Produção 

     (  ) (  ) 
Possui metas de produção (diárias, semanais e/ou mensais) formalizadas e de fácil 
acesso aos colaboradores. 

 (  ) (  ) (  ) Possui metas de produção formalizadas somente na esfera gerencial. 

 (  ) (  ) (  ) Possui metas informais. 

 (  ) (  ) (  ) Não possui metas. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Balanceamento 

     (  ) (  ) Aplica frequentemente balanceamento formal nos processos. 

 (  ) (  ) (  ) Aplica esporadicamente balanceamento formal nos processos. 

 (  ) (  ) (  ) Conhece mas não utiliza. 

 (  ) (  ) (  ) Não utiliza a técnica de balanceamento nos processos. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Logística 

     (  ) (  ) 
Possui sistema eficiente e interligado de controle de estoque de matéria-prima, de 
produto acabado, armazenagem, movimentação e expedição. 

 (  ) (  ) (  ) 
Possui sistemas separados de controle de estoque de matéria-prima, de produto 
acabado, armazenagem, movimentação e expedição. 

 (  ) (  ) (  ) O sistema logístico atende de forma parcial às necessidades. 

 (  ) (  ) (  ) Não possui sistema logístico eficiente. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

           

           

 Plano 
de 

Ação 

Prime
ira 

Avali
ação 

Segu
nda 

Avali
ação 

PRODUÇÃO  

      0   0  Gerenciamento da Produção 

     (  ) (  ) 
Os gestores da produção são pessoas que possuem experiência prática e formação 
técnica ou superior. 

 (  ) (  ) (  ) Os gestores da produção são pessoas práticas sem formação técnica ou superior. 

 (  ) (  ) (  ) Os gestores da produção são pessoas oriundas do chão-de-fábrica. 
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 (  ) (  ) (  ) Não possui gestores de produção. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Habilidade / Polivalência  

     (  ) (  ) 
Os funcionários são polivalentes, operando várias máquinas sem resistência e 
incentivados a operá-las. 

 (  ) (  ) (  ) Alguns funcionários operam várias máquinas e são incentivados a esta prática. 

 (  ) (  ) (  ) 
Os funcionários conseguem operar outras máquinas mas não são incentivados a tal 
prática. 

 (  ) (  ) (  ) Não há funcionários com habilidade para trabalhar em outras máquinas. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Instalações Elétricas 

     (  ) (  ) 
As instalações elétricas do processo de produção atendem a necessidade de 
quantidade localização / posição / altura. 

 (  ) (  ) (  ) 
As instalações elétricas do processo de produção atendem somente a necessidade 
de quantidade. 

 (  ) (  ) (  ) Não são adequadas mas a empresa possui condições de adequá-la. 

 (  ) (  ) (  ) As instalações elétricas não são adequadas ao processo produtivo. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Espaço Físico 

     (  ) (  ) Os espaços são adequados à produção. 

 (  ) (  ) (  ) Os espaços são adequados parcialmente à produção. 

 (  ) (  ) (  ) Não são adequados mas há condições de ampliação. 

 (  ) (  ) (  ) Os espaços não são adequados e não há condições de ampliação. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Capacidade de Produção 

     (  ) (  ) 
Tem capacidade para expandir a produção internamente e com a parceria de 
terceiros. 

 (  ) (  ) (  ) Tem capacidade para expandir a produção com a parceria de terceiros. 

 (  ) (  ) (  ) 
Está com a produção em sua capacidade máxima e não conta com a parceria de 
terceiros. 

 (  ) (  ) (  ) 
A capacidade de produção da empresa é muito baixa, não atendendo a demanda de 
pedidos. 

           
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

      0   0  Equipamentos / Tecnologia / Maquinário 

     (  ) (  ) 
Possui maquinários novos/modernos e adequados, e sempre aprimora processos 
dentro da empresa. 

 (  ) (  ) (  ) 
Busca por novas tecnologias/maquinários/processos raramente ou quando 
realmente o mercado o cobra. 

 (  ) (  ) (  ) 
Possui maquinários obsoletos e que geram manutenção periódica e que não 
traduzem em produtividade. 

 (  ) (  ) (  ) 
Não possui maquinários e tecnologia suficientes para movimentar o setor produtivo 
da empresa. 
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Plano 
de 

Ação 

Prime
ira 

Avalia
ção 

Segun
da 

Avali
ação 

QUALIDADE 

     3   3  Funções e Responsabilidades 

    (  ) (  ) 
Estão definidas, documentadas para todas as funções e conhecidas por todos os 
colaboradores. 

(  ) (  ) (  ) Estão definidas e documentadas para algumas funções. 

( 
9
0
3 

) ( X ) ( X ) Estão definidas informalmente. 

(  ) (  ) (  ) Não estão definidas. 

            

     
1
0 

  
1
0 

 Seleção de Colaboradores 

    ( X ) ( X ) 
A seleção é feita com padrão definido para todas as funções, considerando os 
requisitos e responsabilidades definidas na função. 

(  ) (  ) (  ) A seleção é feita com padrão definido para todas as funções. 
(  ) (  ) (  ) A seleção é feita com padrão definido para algumas funções. 
(  ) (  ) (  ) A seleção é feita de forma intuitiva. 

           

     6   6  Bem-estar e Satisfação dos Colaboradores 

    (  ) (  ) 
São adotadas ações para identificar e promover o bem-estar e a satisfação dos 
colaboradores decorrentes de análises regulares. 

( 
9
1
6 

) ( X ) ( X ) 
São adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores 
decorrentes de análises eventuais. 

(  ) (  ) (  ) 
São adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores 
apenas quando problemas são detectados. 

(  ) (  ) (  ) Não existem ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores. 

           

     0   0  Satisfação dos Clientes 

    (  ) (  ) 
A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método formal para 
os principais grupos de clientes. 

(  ) (  ) (  ) 
A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método formal para 
alguns grupos de clientes. 

(  ) (  ) (  ) A satisfação dos clientes é avaliada eventualmente e de forma intuitiva. 

( 
9
2
5 

) ( X ) ( X ) A satisfação dos clientes não é avaliada. 

           

     0   0  Reclamações de Clientes 

    (  ) (  ) 
As reclamações recebidas são registradas e tratadas regularmente e o cliente é 
informado da solução dada à sua reclamação. 

(  ) (  ) (  ) As reclamações recebidas são registradas e tratadas regularmente. 
(  ) (  ) (  ) As reclamações recebidas não são registradas e são tratadas ocasionalmente. 

(  ) (  ) (  ) 
Não são disponibilizados canais de comunicação para os clientes apresentarem suas 
reclamações. 
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da 
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ação 

QUALIDADE 

     0   0  Desempenho dos Produtos/Serviços/Processos 

    (  ) (  ) 
São obtidas informações comparativas externas e apresenta evidências de utilização 
na análise do desempenho e melhoria dos produtos/serviços e processos. 

(  ) (  ) (  ) 
São obtidas informações comparativas externas e utilizadas na melhoria dos 
produtos/serviços e processos. 

(  ) (  ) (  ) 
São obtidas informações comparativas externas, mas não são utilizadas na análise do 
desempenho e melhoria dos produtos/serviços e processos. 

(  ) (  ) (  ) Não são obtidas informações comparativas externas. 

          
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

     0   0  Fornecedores da Empresa 

    (  ) (  ) 
Os fornecedores são selecionados com critérios definidos e seu desempenho é 
avaliado periodicamente, gerando ações para melhoria do fornecimento. 

(  ) (  ) (  ) 
Os fornecedores são selecionados com critérios definidos e seu desempenho é 
avaliado apenas quando ocorre algum problema. 

(  ) (  ) (  ) 
Os fornecedores são selecionados com critérios definidos, mas seu desempenho não 
é avaliado. 

(  ) (  ) (  ) 
Os fornecedores não são selecionados segundo critérios definidos e não são avaliados 
quanto ao seu desempenho. 

          
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

     0   0  Processos 

    (  ) (  ) 
Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com 
padrões documentados e definidos a partir de requisitos traduzidos das necessidades 
dos clientes. 

(  ) (  ) (  ) 
Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com 
padrões documentados. 

(  ) (  ) (  ) 
Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, mas os 
padrões não são documentados. 

(  ) (  ) (  ) Os processos principais do negócio não são executados de forma padronizada. 

          
                                                                                                                                                                                                                                                           
-    

     0   0  Controle dos Processos 

    (  ) (  ) 
Os processos principais do negócio são controlados com base em padrões definidos e 
documentados e também por meio de indicadores e metas. 

(  ) (  ) (  ) 
Os processos principais do negócio são controlados com base em padrões de 
execução definidos e documentados. 

(  ) (  ) (  ) 
Os processos principais do negócio não são controlados, mas são corrigidos quando 
ocorrem problemas ou reclamações dos clientes. 

(  ) (  ) (  ) Os processos principais do negócio não são controlados. 
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QUALIDADE 
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     0   0  Saúde e Segurança no Trabalho 

    (  ) (  ) 
Os perigos e riscos são identificados formalmente por meio de métodos que incluem a 
CIPA, o PPRA, o PCMSO e os riscos são tratados com ações corretivas e preventivas. 

(  ) (  ) (  ) 
Os perigos e riscos são identificados formalmente por meio de métodos que incluem a 
CIPA, o PPRA, o PCMSO e são tratados apenas com ações corretivas. 

(  ) (  ) (  ) Os perigos não são identificados e apenas alguns deles são tratados. 

( 
9
8
2 

) ( X ) ( X ) Os perigos e riscos não são identificados e não são tratados. 

           
     0   0  Certificações 
    (  ) (  ) Possui duas ou mais certificações acreditadas ou por clientes. 
(  ) (  ) (  ) Possui uma certificação acreditada ou por clientes. 

(  ) (  ) (  ) 
Está em processo de implantação de melhorias para a certificação acreditada ou por 
clientes. 

( 
9
8
9 

) ( X ) ( X ) Não possui certificação acreditada ou por clientes 

           
                    

          
Fonte: Autora do Trabalho, 2021. 

 


