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RESUMO 

 
A grande maioria das organizações tem como seu maior objetivo o lucro. Para 
isso, a formulação de estratégias adequadas às variáveis do mercado é de 
fundamental importância, pois possibilitará a empresa atingir seus objetivos e, 
consequentemente, o lucro. Com a evolução tecnológica ao longo dos anos, a 
forma de se comercializar os produtos e serviços vem se alterando, e os 
consumidores passam, a partir de então, a mudar rapidamente de opinião, 
obrigando as organizações a acompanhar essas mudanças, principalmente para 
aquelas empresas que não querem perder lugar no mercado. Neste contexto, 
este trabalho de conclusão de curso foi realizado na Empresa Pitoni Pneus Auto 
Center, localizada e Apucarana – PR, e teve como objetivo contribuir para 
aumentar a participação da empresa no mercado atual e alavancar as vendas. 
Para tanto, foi realizado um levantamento dos ambientes da organização como 
o ciclo de vida do produto, gestão financeira e índices financeiros. 
 
Palavras-chave: Custo. Endividamento. Indicadores financeiro.  
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ABSTRACT 
 

The vast majority of organizations have profit as their main objective. For this, the 
formulation of strategies suited to market variables is of fundamental importance, 
as it will enable the company to achieve its goals and, consequently, profit. With 
technological evolution over the years, the way of marketing products and 
services has been changing, and consumers have since changed their minds 
quickly, forcing organizations to follow these changes, especially for those 
companies who do not want to lose their place in the market. In this context, this 
course conclusion work was carried out at Pitoni Tires Auto Center Company, 
located in Apucarana – PR, and aimed to contribute to increasing the company's 
share in the current market and boosting sales. Therefore, a survey of the 
organization's environments was carried out, such as the product's life cycle, 
financial management and financial ratios. 
 
Keywords: Cost. Indebtedness. Financial indicators. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

O estágio desenvolvido na empresa Pitoni Pneus Auto Center com o 

auxílio do gestor Junior Pitoni, tem por finalidade identificar indicadores 

financeiro. 

A empresa Pitoni Pneus Auto Center, é um estabelecimento que se 

mantém competitivo no seu mercado, pois utiliza estratégias para alcançar o seu 

espaço, porém é preciso que haja o aperfeiçoamento constante das estratégias, 

tendo como objetivo se posicionar frente à concorrência. 

Este trabalho com o tema Relatório Técnico tem como objetivo trabalhar 

alguns setores da Pitoni Pneus Auto Center, a ideia principal é analisar a gestão 

estratégica da empresa, e através da identificação de problemas 

organizacionais, propor um plano de ação estratégico bem estruturado para a 

empresa. 

O trabalho se caracteriza em um estudo de caso, pesquisa bibliográfica 

e pesquisa de campo. As pesquisas realizadas e com a proposta de ação 

desenvolvida a Pitoni Pneus é que atinja perfeição empresarial e que ganhe 

muito na competividade de seus serviços prestados. E para que possamos 

atingir a excelência diante a nossos concorrentes fizemos um estudo dos 

indicadores financeiros, nas matrizes e nos planos de ações de acordo com os 

dados que nos foram passados. 

O objetivo de seus gestores é sempre se manter frente a concorrência e 

ter um diferencial para que possa usar no momento adequado.   

A Pitoni Pneus tem um ótimo índice financeiro, e que para ela possa ser 

uma das melhores empresas auto center no brasil basta simplesmente ela 

continuar prestando seu serviço de qualidade e obtendo a confiança de seus 

clientes. 
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2 ANÁLISE DE MERCADO 

 

A estratégia do negócio depende de como a empresa trabalha junto ao 

seu mercado consumidor, como se diferencia da concorrência e como procura 

agregar maior valor ao seu consumidor a fim de conquistá-lo. Para que a 

organização estabeleça uma estratégia de marketing vencedora deve conhecer 

muito bem o mercado onde atua ou pretende atuar (DORNELAS, 2001). 

A Pitoni Pneus Auto Center é uma loja que se preocupa com a opinião do 

cliente e que procura prestar um serviço com ótima qualidade, procura estar 

sempre estudando a análise de mercado para não ser surpreendida futuramente.  

  

2.1 Análise Macroambiental 

 

Segundo Philip Kotler (2000) Microambiente e Macroambiente 

empresarial fazem parte de uma proposta defendida, que é considerado o “pai 

do Marketing”. Ele diz que no meio empresarial, mais especificamente no 

ambiente de Marketing, existem diversas variáveis internas e externas que 

podem afetar a competitividade e rentabilidade de uma organização.  

Kotler (2000) relata que micro e macroambiente dizem respeito à fatores 

internos e externos de uma empresa. Por exemplo, planejamento, administração, 

funcionários, clientes e fornecedores e, também, ambiente econômico, político e 

cultural de determinada região.  

O macroambiente e a representação de ameaças e oportunidades para 

a empresa.  

Os fatores macroambiente afetam de uma maneira externa na loja, de 

acordo com a diversidade de auto center que vem surgindo, é um número que 

tem aumentado bastante, quando se trata de um bem material seu, você acaba 

levando não em qualquer lugar, mas sim um em um lugar de confiança. 

 

2.2 Apresentação Setorial  

 

Consiste na análise macroeconômica do segmento da economia onde a 

empresa atua, buscando identificar as expectativas em relação ao segmento, o 
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posicionamento da empresa no segmento e no o que se espera da própria 

empresa nos períodos futuros. 

As forças do macroambiente podem se manifestar tanto de forma 

positiva, representando oportunidades para e empresa, quanto de forma 

negativa, trazendo dificuldades. Portanto deve ser avaliada quanto a 

possibilidade da empresa em lidar com elas, já que interferem nos seus 

resultados.   

2.2.1 Cinco Forças de Porter 

 

Segundo Porter (2004) no livro “Estratégia competitiva”, elenca cinco 

fatores como forças competitivas que determinam o provável lucro da indústria, 

sendo elas ameaça de novos entrantes, pressão de produtos substitutos, poder 

de negociação dos compradores, poder de negociação dos fornecedores e 

rivalidade entre os concorrentes. 

 

2.2.1.1 Rivalidade entre os concorrentes 

 

O autor Wright, Kroll e Parnell (2007) relata que a concorrência 

intensifica quando uma ou mais empresas de um determinado setor percebem a 

oportunidade de melhorar sua posição, ou sentem pressão competitiva das 

outras. “A rivalidade ocorre porque um ou mais concorrentes sentem-se 

pressionados ou percebem a oportunidade de mudar sua posição” (PORTER, p. 

34). 

 

2.2.1.2 Poder de negociação dos clientes 

 

De acordo com os autores, Wright, Kroll e Parnell (2007) os compradores 

de insumos de um setor podem diminuir a lucratividade daquele setor 

negociando uma qualidade mais alta ou mais serviços colocando uma empresa 

contra outra. O que é afirmado pelos autores, também é dito por Porter (1986) 

os 32 compradores competem com a uma indústria forçando os preços para 

baixo, barganhando por melhor qualidade ou mais serviços e jogando um 
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concorrente contra os outros. Nessa situação os clientes procuram os preços 

que tenham mais vantagem e a qualidade que lhe foram requeridas.   

  

2.2.1.3 Poder de negociação dos fornecedores 

 

Segundo Wright, Kroll e Parnell (2007) fornecedores podem comprimir a 

lucratividade de um setor incapaz de repassar os aumentos de custos a seus 

próprios preços. Os fornecedores podem reduzir significativamente o potencial 

lucrativo da indústria, é o que explica Porter (1986) exercendo poder de 

negociação sobre os participantes de uma indústria ameaçando elevar os preços 

ou reduzir a qualidade dos bens fornecidos.    

   

2.2.1.4 Ameaça de produtos substitutos  

 

Porter (1986) relata que todas as empresas que participam de um 

mercado estão competindo, em termos amplos, com organizações que fabricam 

produtos substitutos. Os produtos substitutos reduzem os lucros potências de 

uma indústria, colocando um teto nos preços que as organizações podem 

praticar com lucro. Nesse mesmo raciocínio afirma Wright, Kroll e Parnell (2007, 

p 67) “os produtos substitutos representam alternativas satisfatórias as 

necessidades semelhantes dos consumidores, mas diferem em características 

específicas”. 

 

2.2.1.5 Ameaça de novos entrantes 

 

Novas empresas podem entrar no jogo em virtude das condições que o 

ambiente apresenta o que acirra ainda mais a competição e a luta entre os 

participantes de acordo com Porter. Assim para Porter (1986) as novas 

empresas que entram para a indústria trazem nova capacidade e o desejo de 

ganhar parcela do mercado e por consequência recursos substanciais. O 

resultado de tal fato é a queda dos preços e redução dos lucros que é provocada 

pela inflação dos custos dos participantes. 
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2.3 ANÁLISE DO SEGMENTO 

 

Para Veronese (2019) que uma boa analise seja realizada, há um ponto 

fundamental em que se deve pautar, o qual se diz necessário obter e agrupar o 

máximo de informações possíveis sobre o mercado em que o produto ou serviço 

estará disponível. A quantidade de informações recolhidas não é o foco principal, 

mas sim a qualidade de dados retirados dessas informações, pois são eles que 

determinarão o futuro no negócio em questão. 

2.3.1 Mercado Consumidor  

 

Kotler (2007) relata e explica que em se tratando de compras, o 

consumidor é diretamente influenciado pelo ambiente cultural, social, por 

pessoas e também questões psicológicas. 

O mercado consumidor da Pitoni Pneus é um mercado que se mantem 

muito competitivo, que procura sempre estar melhorando para atender seus 

clientes de forma eficácia, procurando sempre manter frente a concorrência. 

  

2.3.2 Mercado Concorrente  

 

O mercado concorrente permite, por exemplo, que as empresas 

percebam mercados a serem explorados, dando-lhes informações para analisar 

como os concorrentes reagiriam a esta expansão, auxiliando na tomada de 

decisão de ampliação das capacidades da empresa (PORTER, 1980 apud 

ZAJAC; BAZERMAN, 1991). 

A Pitoni Pneus tem uma diversidade muito grande de pneus e isso tem 

sido um diferencial muito grande, isso faz se manter um pouco a frente da 

concorrência. 

 

2.3.3 Mercado Fornecedor  

 

O mercado fornecedor é muito importante para a empresa. O setor de 

logística de uma empresa muitas vezes se importa com a localização dos 

fornecedores, pois representa geograficamente o ponto de partida dos bens que 
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serão adquiridos. A distância entre o ponto de saída e chegada dos bens 

influencia no tempo que a empresa leva para adquirir as mercadorias fisicamente 

e também influencia a confiabilidade de entrega (BALLOU, 1993). 

São vários tipos de fornecedores por conta da variedade de produtos 

que a loja tem, a maioria de seus abastecedores são de fora, a ideia de comprar 

sempre produtos externamente é por conta do preço mais acessível e da 

quantidade de produtos. 
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3. ANÁLISE ESTRATÉGICA  

 

De acordo com Rock Content (2018) retrata a análise estratégica que se 

refere ao estudo do ambiente interno e externo de uma empresa, com o objetivo 

de avaliar seus componentes presentes e futuros.  

Essa análise tem como objetivo de implementar seu negócio, as 

empresas devem realizar periodicamente uma análise estratégica, a qual irá 

determinar o que deve ser melhorado e o que já está bem encaminhado na 

organização, sempre visando ao incremento da eficiência e da eficácia da 

empresa por meio do aumento da capacidade de a organização implementar 

continuamente seus recursos de forma inteligente. 

 

3.1 MATRIZ BCG 

 

A Matriz BCG ou Matriz Crescimento-Participação de acordo com Kotler 

(2000), é uma ferramenta analítica que visa classificar os produtos de uma 

determinada empresa, de acordo com o seu potencial. Assim, a Matriz BCG 

permite à empresa analisar seu portfólio de produtos, visando uma melhor 

distribuição de seus recursos. 

 

Figura 1 – Matriz BCG 

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 
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Essa matriz apresenta os produtos em forma de portfólio, baseado no 

ciclo de vida do produto, ela tem a vantagem de não apresentar a mesma 

estratégia para todos os produtos, pois ela é classificada em quadrantes.  

Visto o perfil da empresa e seus principais produtos, foi possível 

desenvolver o estudo do portfólio através da análise da matriz BCG.  

Esses são os produtos que geram o maior fluxo de movimento para 

dentro da empresa de acordo com a analise desenvolvida. 

 

3.2 MATRIZ SWOT 

 

De acordo com os autores Montana & Charnov (2005), explicam que 

essa abordagem utiliza a opinião dos executivos da organização para avaliar os 

pontos importantes do planejamento. Para tanto, são realizadas entrevistas com 

os executivos e as informações obtidas são agrupadas em uma matriz. Assim, 

considerarão que esses executivos têm um entendimento abrangente da 

organização no que se referem aos seus pontos fortes, fraquezas, oportunidades 

e ameaças. O objetivo da SWOT é levantar estratégias para, no contexto do 

planejamento estratégico, manter pontos fortes, reduzir a intensidade de pontos 

fracos, aproveitando-se de oportunidades e protegendo-se de ameaças. A 

análise também é útil para revelar pontos fortes que ainda não foram plenamente 

utilizados e identificar pontos fracos que podem ser corrigidos. 
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Figura 2 – Matriz Swot 

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

As fraquezas de alguns serviços são devido à alta procura de acessórios 

no ato de uma manutenção e não ter disponibilidade para atender, com isso será 

feito parcerias com fornecedores por meio de consignação. 

As ameaças tem crescido bastante na região o número tem aumentado 

bastante quando se trata de oficina. 

 

3.3 MATRIZ ANSOF 

  

Segundo Oliveira (2000, p.4) nos conta que Web marketing ou Marketing 

Digital, corresponde a toda concentração de esforço no sentido de adaptar e 

desenvolver estratégias de marketing no ambiente web. A internet é utilizada 

como um mecanismo que permite às organizações e consumidores manter seus 

relacionamentos, possibilitando uma troca de informações mais rápida, dinâmica 

e personalizada quando comparada àquelas geradas pelo marketing tradicional. 

É a estratégia através da internet onde as organizações e consumidores buscam 

interatividade nos seus relacionamentos, obtendo uma troca de informações 

mais rápida, dinâmica e personalizada do que o marketing tradicional.   
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Figura 3 – Matriz Ansof 

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

A penetração de mercado consiste em aumentar a venda de 

escapamentos, os desenvolvimentos de produtos são as variedades de story 

que a empresa posta atualmente, o desenvolvimento de mercado é considerado 

os pneus, que no momento é o produto mais vendido atual na loja e a 

diversificação é um produto viral que combate a corona vírus, que tem a ideia de 

atrair mais clientes para a loja. 
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4. IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 

 

O administrador da empresa dificilmente efetua pesquisa aprofundada 

quanto aos seus concorrentes e clientes, porém possui conhecimento de 

informações básicas como: quais são os preços médios dos mesmos produtos e 

serviços ofertados no mercado, quem são os seus principais concorrentes, quem 

são seus principais tipos de clientes. 

A empresa Pitoni Pneus Auto Center, por exemplo, é uma empresa que 

se mantém competitiva no seu mercado, pois utiliza estratégias para alcançar o 

seu espaço, porém é preciso que haja o aperfeiçoamento constante das 

estratégias, tendo como objetivo se posicionar frente à concorrência. 
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5 ORGANIZAÇÃO 

 

Segundo Chiavenato (2002) “A organização é a função administrativa 

que se incumbe do agrupamento dos órgãos e das atividades necessárias para 

atingir o objetivo da empresa.” (Chiavenato, 2002, p.24). 

  

5.1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO  

 

A empresa foi fundada pelo atual proprietário, Rogério César Pitoni em 

1991 na cidade de Apucarana, Pr. No ano de 1998 a empresa abriu uma nova 

loja para atender melhor os seus clientes e oferecer uma ampla variedade de 

produtos e serviços automotivos. Antes empreendimento individual, com a 

entrada de Claudete Roberta da Silva Pitoni como sócia, a empresa se tornou 

uma sociedade limitada. 

Nome Comercial: Pitoni Pneus Auto Center 

Endereço: Av. Minas Gerias, 800 – Vila São Luiz, Apucarana, Pr. 

Ramo de Atividade: Comércio e varejo de pneumáticos e câmaras de ar, 

Serviço de alinhamento e balanceamento de veículos automotores. 

Produtos que fabrica, comercialização ou serviços que presta: Venda de 

pneus, peças automotivas e serviços automotivos em geral. 

Total de Empregados: 15 

Horário de funcionamento: de segunda a sexta das 8:00h as 18:00h e de 

sábado das 8:00h até 12:00h. 

 

5.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

De acordo com Stoner e Freeman (2012, p. 231) afirmam que “os 

organogramas são úteis para mostrar a estrutura formal da organização e quem 

é responsável por determinadas tarefas”. Segundo o autor, existem três tipos de 

estruturas organizacionais: A estrutura funcional, a estrutura por 

produto/mercado e a estrutura matricial. A funcional caracteriza-se pela 

departamentalização. As pessoas trabalham numa atividade funcional e 

especializada. O produto/mercado demonstra uma empresa com divisões 

definidas, mas que reúnem pessoas que envolvem determinado tipo de produto 
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ou mercado. Já a matricial apresenta a estrutura onde cada colaborador é 

subordinado a um gerente de linha. 

 

Figura 4 – Organograma da empresa Pitoni Pneus Auto Center 

 

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

Esses são os departamentos da empresa Pitoni Pneus Auto Center 

vimos que é uma empresa com um número grande de funcionários, e que tem 

vários departamentos dentro dela esse é um organograma da loja, logo abaixo 

vai ter os setores detalhados com mais clareza. 

 

5.3 UNIDADES ORGANIZACIONAIS  

 

Alta Gerência: O proprietário da empresa exerce as funções de compras, 

recursos humanos e financeiro da empresa, ou seja, no geral é o responsável 

por administrar praticamente todos os setores da empresa. 

 Gerente de Oficina: O colaborador responsável por esta função 

comanda todas as atividades executadas na oficina, delegando as atividades a 
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serem feitas durante o expediente, controlando e certificando-se que todo o 

serviço prestado ao cliente esteja sendo feito adequadamente. 

 Administrador (Alta Gerência): Planeja, organiza, controla e assessora 

a empresa nas áreas de recursos humanos, patrimônio, compras de materiais, 

financeira, tecnológica, entre outras; implementa programas e projetos; elabora 

planejamento organizacional. 

 Vendas: Vendem as mercadorias da empresa, auxiliando os clientes na 

escolha. Controlam a entrada e a saída de mercadorias. Promovem a venda de 

mercadorias, demonstrando seu funcionamento. Informam sobre suas 

qualidades e vantagens de aquisição. 

 Estoquista: Recepciona, confere e armazena os produtos e materiais no 

local específico de cada produto. Faz os lançamentos da movimentação de 

entradas e saídas e controla os estoques. Distribui produtos e materiais a serem 

expedidos. Organiza o depósito para facilitar a movimentação dos itens 

armazenados. 

 Gerente de Oficina: Planeja as atividades dos mecânicos, atende 

clientes; administra e estrutura as equipes de trabalho; gerencia recursos 

materiais que serão utilizados. 

 Geometria: Tem como principal função executar o alinhamento em 

veículos automotivos e auxiliar na oficina mecânica. 

 Mecânicos: Realizam a manutenção de motores, sistemas e partes de 

veículos automotores. Fazem a troca de pneus, substituem peças, reparam e 

testam o desempenho de componentes e sistemas de veículos.  

 Financeiro (Caixa): Responsável pela movimentação do caixa diário da 

empresa. Recebe valores de vendas de produtos e serviços, faz atendimentos 

telefônicos, emite notas fiscais, faz cobranças e a separação de todos os 

documentos necessários que forem solicitados. 

 Auxiliar de Serviços Gerais: É responsável pela limpeza do ambiente 

geral da empresa como banheiros, escritório, cozinha, recepção. Além da 

reposição de copos, itens dos banheiros e a preparação do café. 
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5.4 LAYOUT  

 

Segundo ( LIMA, 2016) layout é a definição de arranjo físico, é dada por 

meio da importância de existir uma localização adequada para os recursos de 

transformação, assim deve-se decidir onde e como esses recursos serão 

distribuídos. 

 

Figura 5 – Layout da empresa Pitoni Pneus Auto Center 

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

Esse é o layout da Pitoni Pneus Auto Center a loja tem duas entradas, 

uma que vai para a loja e outra que vai direto para a oficina. 

Tem alguns clientes que tem o costume de parar seu carro direto na 

oficina, geralmente essas pessoas já tem o hábito de ir lá frequentemente que 

são conhecidos como consumidores antigo. 

 

5.5 PROCESSOS OPERACIONAIS  

   

De acordo com Rebouças (2009) define o fluxograma como uma 

representação gráfica que apresenta a sequência de um trabalho de forma 

analítica, caracterizando as operações, os responsáveis e/ou unidades 
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organizacionais envolvidos no processo. Ou seja, o fluxograma busca apresentar 

um processo passo a passo, ação por ação, registrando o maior número de 

informações importantes acerca do fluxo de processos 

 Segundo Araújo (2011) e D’Ascenção (2007) lista os cinco 

componentes que devem ser inclusos nos fluxogramas, são eles: 1. Tipos de 

operações realizadas; 2. Unidades organizacionais responsáveis pelas 

diferentes operações; 3. Entradas e saídas de cada operação; 4. Tramitação de 

informações e documentos; 5. Volume de trabalho delegado a cada unidade 

organizacional. 

De acordo com Chiavenato (2010), existem pelo menos, 3 tipos de 

fluxogramas: I. Fluxograma vertical: Este tipo de fluxograma é utilizado para a 

construção de uma rotina ou procedimento, como auxiliar no treinamento de 

pessoal e para a otimização do trabalho. Ele é composto por colunas verticais e 

linhas horizontais. 

Fluxograma horizontal: Chiavenato (2010) expõe que, em termos 

gráficos, o fluxograma horizontal diferencia do fluxograma vertical apenas na 

direção do deslocamento da sequência, que nesse caso, é horizontalmente, 

mantendo-se os mesmos símbolos e convenções do fluxograma vertical.  

Quanto ao objetivo, o fluxograma horizontal volta-se para a análise das pessoas, 

em contraste com o foco na rotina, que é enfatizado pelo fluxograma vertical. 
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Figura 6 – Fluxograma Horizontal da empresa Pitoni Pneus 

 

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

Esse fluxograma é uma representação de como a empresa Pitoni Pneus 

trabalha e uma visão geral, o cliente chega e logo é feito seu cadastro, após o 

cadastro ser feito é passado um orçamento do seu veículo, a partir do momento 

que for aprovado esse orçamento, é separado as peças, a partir do momento 

que as peças são trocadas o carro é testado, após ser testado é liberado pelo o 

gerente da oficina e seu veículo está livre para ser entregue. 

O fluxograma vertical é também nomeado como folha de análise, folha 

de simplificação do trabalho ou diagrama de processo. Este possui como 

finalidade à representação de rotinas simples e possui quatro vantagens: a 

primeira vantagem é que ele pode ser impresso como formulário padronizado; a 

segunda é na rapidez do preenchimento, uma vez que os símbolos 

(conceituados na Figura 3) são impressos na folha; a terceira vantagem do 

fluxograma vertical consiste no fato de que o mesmo traz mais clareza na 

apresentação e a quarta é caracterizada pela facilidade de leitura. Este tipo de 

fluxograma é caracterizado por colunas verticais (exemplificados na Figura 4) 

nas quais são elucidados os símbolos de operação, transporte, arquivo, demora 

e inspeção; descrição dos passos e qual a unidade organizacional responsável 

pela realização do passo ao lado (OLIVEIRA, 2013).  
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Figura 7 – Fluxograma vertical da empresa Pitoni Pneus 

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

Esse é o fluxograma da Pitoni Pneus uma descrição de como é o 

funcionamento da loja, uma execução dos processos que são feitos para que 

seu veiculo possa sair com segurança até o cliente. 
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6. OBSERVAÇÃO DA REALIDADE ORGANIZACIONAL  

 

Figura 8 – Gráfico de Análise Geral Pitoni Pneus 

 
Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 
Esse gráfico é uma representação da empresa Pitoni Pneus Auto Center, 

uma visão geral sobre a empresa vimos que o marketing digital e produção está 

muito excelente, e que precisam melhorar em outras áreas para um ótimo 

andamento dentro da empresa, tem alguns setores como gestão e meio 

ambiente, que está bem baixo e que precisamos trabalhar para que esses 

números aumentem. 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

7.1 GESTÃO 

 

Gestão é uma das áreas que se dedica à administração de empresas e 

de outras instituições visando em fazer com que alcancem os seus objetivos de 

forma efetiva, eficaz e eficiente. 

O gestor tem por função tirar o melhor proveito das estruturas, das 

tecnologias, do capital e das pessoas para alcançar as metas da organização no 

curto, no médio e no longo prazo. 

Figura 9 – Gestão 

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

Vimos que precisamos melhorar em alguns pontos e que o objetivo da 

empresa está muito baixo, precisamos deixar esse objetivo mais claro para que 

esse número aumente e possa subir cada vez mais, os principais pontos ruins 

são desenvolvimento gerencial e estratégia da empresa. 

 

7.2 INOVAÇÃO DE PRODUTO 

 

Para o Manual de Oslo (2018), as inovações de produtos no setor de 

serviços, podem incluir melhoramentos importantes no que diz respeito à forma 
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como elas são oferecidas (por exemplo, em termos de eficiência ou de 

velocidade), à adição de novas funções ou características em serviços existentes 

ou à introdução de serviços inteiramente novos.  

Produtos inovadores são aqueles que substituem ou desenvolvem 

ofertas atuais. Eles transformam alguns hábitos dos usuários, fornecendo novos 

recursos ou outras vantagens que permitem executar tarefas de um jeito mais 

eficiente e simplificada. 

Figura 10 – Inovação de produto 

 
Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

Precisamos inovar em nossos produtos e serviços, pois nossos números 

de inovação estão muito baixos e através desse trabalho possamos ter novas 

ideia e que possamos mudar esses números. 

 

7.3 MARKETING 

 

Para começarmos a falar sobre a aplicação dos diferentes tipos de 

marketing, é necessário obtermos uma definição do próprio marketing em si, que 

de acordo com Kotler e Keller (2012) o marketing envolve a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais, sendo definido de uma maneira 
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mais simples pelo autor, como uma forma de suprir necessidades onde possa 

se obter lucro. Neste mesmo sentido, Casas (2007) afirma que: 

Segundo a definição de Minadeo (2008, p. 9), o papel do marketing é 

conquistar e manter os clientes, sendo papel da organização se adaptar e 

promover a satisfação de seus consumidores. Portanto podemos notar que o 

marketing vai muito além de uma simples propaganda ou uma promoção, 

sabendo que o consumidor estará sendo conectado de forma emocional e 

racional com a marca a partir do momento que o marketing cumpre o seu papel 

de criar uma necessidade na 42 vida consumidor ou simplesmente fazer com ele 

se identifique com a marca de forma mais intima. 

 

Figura 11 – Marketing 

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

O marketing da empresa é muito forte muitos de seus clientes acabam 

vindo através de publicação e postagem, mas precisamos melhorar nas 

estratégias de preço e no ciclo de vida do produto. 

 

7.4 MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 

 

Segundo Philip Kotler (2012), que atualmente é considerado o pai do 

Marketing, conceitua Marketing como “o processo social por meio do qual 
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pessoas e grupos de pessoas satisfazem desejos e necessidades com a criação, 

oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. 

 
 

Figura 12 – Marketing / Virtual  

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

O marketing digital é muito bom também por conta da loja virtual, as 

vendas tem aumentado bastante por conta de alguns vídeos postados 

divulgando nossos serviços prestados. 

 

7.5 MEIO AMBIENTE 

 

De acordo com a resolução CONAMA 306:2002: “Meio Ambiente é o 

conjunto de condições, leis, influencia e interações de ordem física, química, 

biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em 

todas as suas formas” 

Essa realidade pode ser tanto histórica (do ponto de vista do processo 

de transformação dos aspectos estruturais e naturais desse meio pelo próprio 

homem, por causa de suas atividades) como social (na medida em que o homem 

vive e se organiza em sociedade, produzindo bens e serviços destinados a 
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atender “as necessidades e sobrevivência de sua espécie” (EMÍDIO, 2006, 

p.127). 

Figura 13 – Meio ambiente 

 
Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

A empresa tem a separação correta para todos tipos de resíduos pelo 

menos uma vez no mês vai uma equipe pegar seus resíduos, para outra 

finalidade nada é descartado de forma errada, pois para cada tipo de resíduos 

tem uma empresa que busca. 

 

7.6 PRODUÇÃO 

 

A produção é todo o tipo de atividade que visa a origem de um serviço, 

objeto ou produto. A produção também está relacionada com a diferença entre 

o volume do que se produz em relação aos bens consumidos, pois é o que 

determina o valor acrescentado a estes recursos, apontando se haverá ou não 

lucro para a empresa. 
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Figura 14 – Produção 

 
Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

A produção tem um papel muito importante dentro da empresa, há Pitoni 

Pneus Auto Center tem um gerenciamento de produção muito bom, e que os 

funcionários já tem o espirito de trabalhar em equipe. 

 

7.7 QUALIDADE 

 

Qualidade é um conjunto de atributos que se refere ao atendimento das 

necessidades dos clientes e ao padrão de produtos e serviços disponibilizados 

por uma empresa. 

Diversos autores definem a qualidade sob suas visões, como por 

exemplo: Juran diz que Qualidade é adequação ao uso. 

 Henry Ford que diz: “Qualidade significa fazer certo quando ninguém 

está olhando”. 
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Figura 15 – Qualidade 

 
Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

Já a qualidade da empresa é mais que fundamental para seus clientes, 

pois nos dias de hoje as pessoas só pensam em uma coisa quando levam seus 

carros em uma auto center, um ótimo serviço de qualidade, e oberávamos que 

precisam melhorar muito ainda nessa área, pois estão desenvolvendo um plano 

para que possam aumentar esses números. 
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8 PLANO DE AÇÃO 

 

8.1 GESTÃO 

 

Objetivo da empresa está muito baixo, a ideia é deixar a visão mais 

acessível para os colaboradores da empresa, para que todos estejam com o 

mesmo objetivo. 

A visão está registrada sobre forma escrita e é conhecida e entendida 

por alguns colaboradores. 

O objetivo está definido e registrado sobre forma escrita e é conhecido 

e entendido por alguns colaboradores. 

E para que isso seja concluído não terá custo, mas sim bastante tempo, 

pois a empresa demora para passar todos seus objetivos e metas para seus 

colaboradores.  

 

8.2 INOVAÇÃO DE PRODUTO 

 

As mudanças nas estéticas dos produtos são algo que precisamos 

melhorar, está muito baixa e precisamos mudar esses números para cima, pois 

para essa mudança acontecer terá um custo, quando se trata de inovar um 

produto você precisa ter dinheiro para investir e isso demora um tempo grande 

cerca de 6 meses em média. 

Sempre estimula os colaboradores a inovarem ou sugerirem inovações 

com formas de reconhecimento premiação de melhores ideias. 

 

8.3 MARKETING 

 

O ciclo de vida do produto tem muito a ser melhorado, você precisa estar 

preparado para o momento certo, ter um preço combatível com o dos 

concorrentes, e o bom que não tem custo precisa simplesmente de um estudo 

mais aprofundado sobre o assunto.  

Planejamento bem estruturado, formalizado e implantando totalmente, 

com acompanhamento constante através de revisões e ajustes. 
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O marketing na loja e uma força muito grande, pois muitos clientes que 

levam seu veículo na loja comentam com outras pessoas e com isso a confiança 

dos clientes acabamos sendo atingidas. 

 

8.4 MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 

  

A empresa sempre teve o site e o numero de vendas sempre foi 

razoavelmente baixo, a empresa começou a investir no google e isso foi muito 

bom por conta do numero de pessoas que começaram acessar e comprar mais 

pneus, só que para isso a empresa tem um custo de 1.000 reais mensal, é um 

plano de ação que foi criado e tem dado muito certo e o gestor tem gostado 

bastante. 

O Site atualizado mensalmente, informações importantes, design 

moderno, fotos com resolução, interligado às redes sociais. 

Possui loja com vendas crescentes, utiliza as ferramentas de gestão da 

web, atualizando-a mensalmente. 

O marketing virtual é muito visível, pois, todo dia muita gente compra 

pneus pelo o site e a maioria das vezes é para fora da cidade. 

 

8.5 MEIO AMBIENTE 

 

A empresa não tem captação para a água da chuva, a ideia é deixar 

essa água que corre na calha armazenada em um local seguro para um uso de 

emergência, para isso acontecer terá um custo de 5.000 reais, num período de 

1 mês para ser concluído. 

Empresa possui Licença Ambiental de Operação vigente. 

Armazena corretamente os resíduos por classe em ambientes 

separados da produção e isolados de pessoas, sol, chuva e solo. 

Os resíduos têm o local certo para ser descartado e quando não são 

reutilizados. 
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8.6 PRODUÇÃO 

 

A empresa não tem um local muito grande para a deixada de veículos 

prontos de seus clientes, a ideia é alugar um barracão próximo a oficina para 

que quando o carro do cliente ficar pronto ele possa estar guardado lá de forma 

segura e de fácil acesso, para isso acontecer terá um custo de 2.000 reais. 

Possui sistema eficiente e interligado de controle de estoque de matéria-

prima, de produto acabado, armazenagem, movimentação e expedição. 

O produto fica em um espaço ideal para ele, e é bem protegido para 

apenas algumas pessoas terem acessos.  

 

8.7 QUALIDADE 

 

A empresa precisa deixar seus clientes mais satisfeitos esse número 

está muito baixo e sabemos que quando o cliente não está satisfeito ele acaba 

não voltando, a ideia é deixar o cliente muito seguro quando leva seu veiculo 

sem nenhuma duvida e sem nenhum problema com seu veículo, isso levara 

muito tempo para que possamos realizar e não terá um custo, mas sim um 

esforço maior de seus funcionários. 

A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método 

formal para os principais grupos de clientes. 

Os gestores estão sempre procurando ouvir os clientes, para que eles 

deem ideia de melhoria e se sintam em casa e fiquem à-vontade. 
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9 CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

 

Ideia no investimento do google foi em setembro de 2020, gestor foi 

executar em outubro e até hoje em 2021 a empresa tem continuado com essa 

ideia, pois os gestores tem gostado bastante. 

Visão e valores pretendiam deixar mais visível e mais claro para os 

colaboradores dentro da empresa até final de dezembro de 2020, e isso acabou 

não acontecendo, muitos dos colaboradores ainda não conhecem esses valores 

penso que até em 2022 eles possam saber os valores da empresa que eles 

trabalham. 
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PLANO DE AÇÃO 2022 

 

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

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

Missão da 

empresa 

            

Objetivo da 

empresa 

            

Planejamento de 

marketing 

            

Satisfação dos 

clientes 

            

Grau de 

importância da 

inovação  

            

Comunicação 

com os clientes  

            

Site institucional              

Armazenamento 

temporário dos 

resíduos  

            

Captação da água 

da chuva  

            

Controle de 

produção  

            

Cronometragem              

Bem estar 

satisfação dos 

colaboradores  
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São alguns planos que foram traçados para ser concluído nos anos de 

2022, para que esses planos possam ser concluídos precisaremos de bastante 

trabalho e o principal a confiança do gestor. 

 

10 VIABILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 

 

O estudo de viabilidade de um projeto é definido como uma análise e 

avaliação do projeto proposto, com a finalidade de determinar se: (I) o projeto é 

viável tecnicamente; (II) o projeto é viável dentro do orçamento previsto; e (III) o 

projeto será rentável, isto é, trará lucros (BUSINESS, 2018).  

 

10.1 INVESTIMENTOS 

 

Um investimento pode ser caracterizado como um empenho (sacrifício) 

monetário, ou de qualquer outro recurso, com a finalidade de se obter algum 

ganho futuro. Estes investimentos podem ocorrer tanto em ativos reais como nos 

financeiros. Os ativos reais compreendem recursos que podem ser utilizados 

para a produção de bens e serviços, como terra, imóveis, maquinário e 

conhecimento (BODIE, KANE E MARCUS, 2000). 

A empresa teve um custo nesses últimos meses de 2020 de três 

notebooks para o setor de vendas cujo a finalidade é atender o cliente de forma 

mais rápida e ser mais ágil.  

O notebook tem a finalidade de o vendedor entrar no sistema para a 

liberação de cadastro de clientes, fazer orçamento e consultar preços. 

 

10.2 CUSTOS 

 

A relevância em se compreender a representação de cada 

sistema/princípio/filosofia e método de custeio/custos, está relacionada a 

maneira como é lidada, ou a gestão que se deseja aplicar a certo item ou fábrica 

(BACKES et al., 2008). 

Segundo Leone et al., (2013) um enorme volume de informações sobre 

custos e suas técnicas, métodos e sistemas, sem o devido cuidado em relação 

a coerência de qualquer um deles na etapa de levantamento e implementação 
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de custos, pode impedir a compreensão dos usuários do verdadeiro uso e/ou 

impedimentos destes métodos, critérios e sistemas no processo de custeio de 

bens e/ou serviços. 

A empresa tem um custo muito grande em relação aos salários dos 

funcionários.  

O fluxo de caixa tem por finalidade mostrar os custos com maiores 

detalhes da loja Pitoni Pneus Auto Center.  

 

10.3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E EXERCÍCIO 

 

Assaf Neto (2007) diz que as demonstrações do resultado do exercício 

são resumos das operações financeiras da empresa em um determinado período 

de tempo, normalmente considera o calendário de um ano para evidenciar se a 

empresa teve lucro ou prejuízo. Consiste também nas operações que apresenta 

a origem de resultados através da comparação entre receitas, despesas e 

custos, apurados segundo o princípio contábil do regime de competência, 

fornecendo informações relevantes e verídicas para a tomada de decisões. 

A demonstração de resultados do exercício visa fornecer, de maneira 

esquematizada, os resultados (lucro ou prejuízo) auferidos pela empresa em 

determinado exercício social, os quais são transferidos para contas do 

patrimônio Líquido. (ASSAF NETO, 2007, p. 84). 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
Exercício findo em: 

Contas 
Exercício Atual 

R$ 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA NA VENDA DE 
MERCADORIAS 

2.356.000 

Vendas de Mercadorias 1.000.000 

(-) Abatimentos sobre Vendas 50.000 

(-) Vendas Canceladas 10.000 

(-) Cofins sobre o faturamento 80.000 

(-) ICMS sobre o faturamento 40.000 

(-) PIS sobre faturamento 40.000 

(-) ISS (*caso seja prestação de serviços) 0,00 

(=) Receita Líquida de Vendas 1.136.000 

(-) Custo da Mercadoria Vendida (CMV) ou Custo do 
Serviço Prestado (CSP) 

92.000 

(=) LUCRO BRUTO 1.044.000 

DESPESAS OPERACIONAIS  

Despesas com Vendas 5.000 

Despesas Financeiras 10.000 

Despesas Administrativas 20.000 

Outras Despesas Operacionais 15.000 

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 

(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 24.300 

OUTRAS RECEITAS 100.000 

OUTRAS DESPESAS 8.000 

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DEDUÇÕES 861.700 

Provisão para Imposto de Renda 100.000 

Provisão para Contribuição Social 150.000 

RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS AS DEDUÇÕES 611.700 

LUCRO LÍQUIDO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 611.700 

 

Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

A DRE tem como objetivo principal apresentar de forma vertical resumida 

o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num 

determinado período, normalmente, de doze meses e vimos que a loja tem uma 

receita bruta de venda que é de R$ 2.356.000. 

 

10.4 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

A palavra balanço remete a equilíbrio visto que, tal como em uma 

balança, o lado do ativo e o lado do passivo devem ser iguais refletindo uma 

situação de equilíbrio do patrimônio de uma entidade. (RIBEIRO, 1999). 
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O Balanço Patrimonial é uma das principais demonstrações contábeis. 

Segundo Marion (2005, p. 42). 

 

BALANÇO PATRIMONIAL 
Exercício Findo em: 

 

Contas 
Exercício 

Atual 
Contas 

Exercício 
Atual 

ATIVO  PASSIVO  

    

ATIVO CIRCULANTE  PASSIVO CIRCULANTE  

Disponibilidades 550.000 
Obrigações a 
Fornecedores 

500.000 

Caixa 300.000 Duplicatas a Pagar 500.000 

Bancos Conta 
Movimento 

100.000 
Empréstimos e 
Financiamentos 

10.000 

Aplicações Financeiras 
de Liquidez Imediata 

150.000 Bancos conta Empréstimo 10.000 

Clientes 60.000 Obrigações Tributárias 0,00 

Duplicatas a Receber 50.000 Impostos a Recolher 50.000 

(-) Duplicatas 
Descontadas 

20.000 
Impostos e Taxas A 
Recolher 

50.000 

(-) Crédito de 
Liquidação Duvidosa 

20.000 Contribuições a Recolher 10.000 

Cartões de Crédito a 
Receber 

50.000 Cofins a Recolher 10.000 

Estoques 500.000 Provisões 15.000 

Estoque de 
Mercadorias 

400.000 
Provisão do Imposto de 
Renda 

15.000 

Estoque de Materiais 
de Consumo 

100.000 
Obrigações Trabalhistas 
e Previdenciárias 

81.700 

Total do Ativo 
Circulante 

1.110.000 Salários 71.700 

 

Contribuições 
previdenciárias a Recolher 

10.000 

Provisões 25.000 

Provisões para Férias 25.000 

Outras Obrigações 20.000 

Contas a pagar 20.000 

Total do Passivo 
Circulante 

544.300 

 

ATIVO NÃO 
CIRCULANTE 

 
PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE 

 

Ativo Realizável a 
Longo Prazo 

25.000 
Passivo Exigível a Longo 
Prazo 

0,00 

Clientes 25.000 
Obrigações a 
Fornecedores 

0,00 

https://www.contabeis.com.br/contabil/balanco_patrimonial/
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Fonte: Autor do Trabalho, (2021). 

 

Desta forma, pode-se observar que esta demonstração contábil é 

separada em duas partes compostas por três elementos básicos, o Ativo bens e 

direitos, o Passivo obrigações e o Patrimônio Líquido que representa o capital 

que os proprietários tem investido na empresa que é de R$ 711.700. 

 

10.5 FLUXO DE CAIXA 

 

Segundo Marion (2009) relata que, o Fluxo de Caixa ajudará a indicar a 

origem de todo o dinheiro que entrou no caixa, bem como a aplicação de todo o 

dinheiro que saiu do caixa em determinado período, e ainda, o resultado do fluxo 

financeiro. São as mudanças ou alterações que poderá influenciar diretamente 

no fluxo de caixa a gestão dessa ferramenta poderá tornar cada vez, mas 

propício o seu negócio 

Para Frezatti (1997) o fluxo é um dos principais instrumentos de análise 

e avaliação de uma empresa, integrando o caixa central, as contas correntes em 

bancos, contas de aplicação, receitas, despesas e as previsões.

Duplicatas a Receber 30.000 Duplicatas a Pagar 0,00 

(-) Crédito de 
Liquidação Duvidosa 

5.000 
Empréstimos e 
Financiamentos 

0,00 

Imobilizado 121.000 Bancos conta Empréstimo 0,00 

Computadores e 
Periféricos 

10.000 
Total do Passivo Não 
Circulante 

0,00 

(-) Depreciação 
Acumulada 

9.000 

 Veículos 70.000 

(-) Depreciação 
Acumulada 

60.000 

Móveis e Utensílios 50.000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

(-) Depreciação 
Acumulada 

40.000 Capital Social 100.000 

Imóveis 300.000 Capital Subscrito 100.000 

(-) Depreciação 
Acumulada 

250.000 (-) Capital a Realizar 0,00 

  Lucros Acumulados 611.700 

Total do Ativo Não 
Circulante 

146.000 
Total do Patrimônio 
Líquido 

711.700 

 

Total do Ativo 1.256.000 Total do Passivo 1.256.000 
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Fonte: Autor do Trabalho (2021). 

Fluxo de Caixa Projeção  

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

ENTRADAS 180.000,00 200.000,00 207.000,00 212.000,00 198.000,00 193.000,00 187.000,00 188.000,00 186.000,00 194.000,00 197.000,00 214.000,00 

Previsão de recebimento vendas 180.000,00 200.000,00 207.000,00 212.000,00 198.000,00 193.000,00 187.000,00 188.000,00 186.000,00 194.000,00 197.000,00 214.000,00 

TOTAL DAS ENTRADAS 180.000,00 200.000,00 207.000,00 212.000,00 198.000,00 193.000,00 187.000,00 188.000,00 186.000,00 194.000,00 197.000,00 214.000,00 

SAÍDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fornecedores 78.000,00 62.000,00 60.000,00 58.000,00 59.000,00 57.000,00 64.000,00 69.000,00 72.000,00 76.000,00 74.000,00 73.000,00 

Folha de pagamento 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 

Retiradas sócios 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Energia elétrica 330,00 350,00 320,00 340,00 300,00 360,00 310,00 325,00 321,00 320,00 340,00 390,00 

Telefone 240,00 260,00 250,00 240,00 230,00 250,00 240,00 260,00 210,00 210,00 220,00 230,00 

Serviços contabilidade 1.200,00 1.200,00 1.300,00 1.250,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

Combustíveis 350,00 350,00 320,00 300,00 280,00 290,00 300,00 310,00 295,00 260,00 280,00 340,00 

Manut. de veículos 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Manutenção fábrica 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Blusa de frio  0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Investimento no google 0,00 0,00 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 

13º salário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 

TOTAL DAS SAÍDAS 133.420,00 117.460,00 116.490,00 114.430,00 115.810,00 113.900,00 120.850,00 125.395,00 128.326,00 132.290,00 130.340,00 167.460,00 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 46.580,00 82.540,00 90.510,00 97.570,00 82.190,00 79.100,00 66.150,00 62.605,00 57.674,00 61.710,00 66.660,00 46.540,00 

2 SALDO ANTERIOR   46.580,00 129.120,00 219.630,00 317.200,00 399.390,00 478.490,00 544.640,00 607.245,00 664.919,00 726.629,00 793.289,00 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 46.580,00 129.120,00 219.630,00 317.200,00 399.390,00 478.490,00 544.640,00 607.245,00 664.919,00 726.629,00 793.289,00 839.829,00 

 
             

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 SALDO FINAL (3 + 4) 46.580,00 129.120,00 219.630,00 317.200,00 399.390,00 478.490,00 544.640,00 607.245,00 664.919,00 726.629,00 793.289,00 839.829,00 
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10.6 INDICADORES FINANCEIROS 

 

10.6.1 Índices de Liquidez 

 

De acordo com Matarazzo, (2003, p.164), comenta que uma empresa 

com bons índices de liquidez tem condições de ter boa capacidade de pagar 

suas dívidas, mas não estará, obrigatoriamente, pagando suas dívidas em dia 

em função de outras variáveis como prazo, renovação de dividas etc. 

Os índices desse grupo mostram a base da situação financeira da 

empresa. Identifica e apresenta a capacidade de pagamentos da empresa em 

função do vencimento de seus compromissos e da realização de seus direitos. 

 

10.6.1.1 Liquidez corrente 

 

Este índice indica a capacidade da empresa em honrar seus 

compromissos de curto prazo com os recursos também de curto prazo, ou seja, 

é a relação entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. 

 

Equação 1 – Liquidez corrente 
 

            
       Índice de liquidez corrente = Ativo circulante 

        Passivo circulante  
 

 

 

 
      Índice de liquidez corrente = 1.110.000 = 2,03 
                                                    544.300 
 

 

 
Quanto maior a liquidez corrente, mais alta se apresenta a capacidade 

da empresa em financiar suas necessidades de capital de giro que é de 2,03. 
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10.6.1.2 Liquidez seca 

 

Este indicador tem uma função bastante parecida ao de liquidez 

corrente, com a diferença de que o estoque não é computado no cálculo do ativo 

circulante. Isso ocorre quando o devido, ao fato de o estoque representar um 

ativo que, às vezes, pode não estar atrelado diretamente ao patrimônio. 

Ou seja, a liquidez seca vai informar ao gestor o valor real da liquidez 

do ativo circulante, mesmo que nada no estoque seja vendido ou utilizado. 

Normalmente, o valor desse indicador fica bem próximo ao da liquidez corrente, 

porém sempre menor ou igual. 

 

Equação 2 – Liquidez seca 
 

 
Índice de liquidez seca = Ativo circulante – Estoques 

                                         Passivo circulante 
          
 

 

        
  Índice de liquidez seca = 1.110.000 – 500.000 = 1,12 

  544.300 
 

          
A Pitoni Pneus Auto Center apresenta uma capacidade 1,12 vezes maior 

de pagamento do que de adquirir dívidas de curto prazo.    

 

10.6.1.3 Liquidez geral 

 

O indicador de liquidez geral é aquele que está atrelado às competências 

de uma empresa no médio e longo prazo. Dessa maneira também vimos que 

seu cálculo abrange também o ativo e passivo da empresa que superam a 

estimativa de tempo de 1 ano dentro do balanço. 

Em geral, seu uso não é muito corriqueiro dentro das empresas, 

principalmente por se tratar de compromissos distantes. Dessa forma, é preciso 

analisar o indicador de liquidez geral atrelando-o aos demais indicadores 

descritos acima. 
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Equação 3 – Liquidez geral 
 

 
 
   Ind. de liquidez geral = Ativo circulante + at. Realizável L. prazo 

                              Passivo circulante + Passivo não circulante 

 

         
        Ind. de liquidez geral = 1.110.000 = 2,03 
                                              544.3000 
 

 
Observamos que a empresa apresenta uma capacidade 2,03 vezes 

maior de pagamento do que a de a de adquirir dividas de longo prazo.   

 

10.6.2 Índices de Endividamento 

 

Segundo Assaf Neto (2002) o índice pode também ser definido pela 

relação somente das dívidas de curto prazo ou de longo prazo com o patrimônio 

líquido, revelando o endividamento em função da maturidade do passivo.  

 

10.6.2.1 Índice de endividamento  

 

Estes índices revelam o grau de endividamento da empresa. A análise 

desse indicador por diversos exercícios mostra a política de obtenção de 

recursos da empresa. Isto é, se a empresa vem financiando o seu Ativo com 

Recursos Próprios (Patrimônio Líquido) ou de Terceiros (Passivo Circulante + 

Exigível a Longo Prazo) e em que proporção. 

Este índice tem o objetivo de demonstrar a política adotada para 

captação de recursos de terceiros. Pode-se identificar através desse índice se a 

empresa concentra seu endividamento a curto ou longo prazo.  
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Equação 4 – Índice de endividamento 
 

 

    Índice de endividamento geral = Passivo total X 100 
                                                          Ativo total 
 

 

 
Índice de endividamento geral = 1.256.000 -711.700 = 0,43X100 = 43,3% 

               1.256.000 
 

 

A empresa tem 43,3% de seu endividamento sobre o capital de terceiros 

no curto prazo. 

 

10.6.2.2 Índice de cobertura de juros 

 

Mede a Capacidade da empresa para efetuar pagamentos de Juros 

contratuais. 

Índice de cobertura de Juros = Lucro antes dos Juros e do IR. Despesa 

anual em Juros Mede a Capacidade da empresa para efetuar pagamentos de 

Juros contratuais. 

 

10.6.3 Índices de Atividade 

 

São indicadores que nos possibilitaram conhecer novas evoluções de 

atividade operacional da empresa são os prazos de rotação dos estoques, 

recebimento das vendas, pagamentos das compras, ciclo operacional, ciclo 

financeiro e rotação de ativo. Esses indicadores indicam quantos dias em média 

a empresa leva para pagar suas compras, receber suas vendas e renovar seus 

estoques e recuperar seu ativo. 

São usados para medir a rapidez com que várias contas são convertidas 

em vendas ou em caixa. 
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Equação 5 – Índices de Atividade 
 

         
           PMRV =     Duplicatas a receber X 360 
                                    Vendas totais 
 

 

 
                 PMRV = 500.000 = 0,21 X 360 = 76,4 
                             2.356.000 
 

 
Analisamos que a empresa demora em média de 76,4 dias para 

recuperar seu ativo. 

 

10.6.3.1 Prazo médio de recebimento 

 

O prazo médio de recebimento, ou PMR, é praticamente o oposto. É o 

tempo que você demora para receber as suas vendas. 

É óbvio que oferecer prazos e condições de pagamento para os seus 

clientes é um atrativo para vender mais, mas você precisa saber que o prazo de 

recebimento impacta diretamente no seu fluxo de caixa e consequentemente na 

gestão financeira. 

Quanto menor for o seu prazo médio de recebimento, melhor para o seu 

fluxo de caixa. 

 

Equação 6 – Prazo médio de recebimento 
 

 
PMRV = Total pendente a receber no período X 360 

            Total vendido     
 

 

 
Pmrv =140.000=0,059X 360=21dias  

                                            2.356.000 
 

 

Esse índice mostra que a empresa demora para receber em média de 

21 dias após venda do produto, caso a compra seja a vista, caso parcele esse 

número deve aumentar. 
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10.6.3.2 Prazo médio de pagamento 

 

Vamos iniciar pelo prazo médio de pagamento que também é conhecido 

por PMP. Ele mostra basicamente a quantidade média em dias que a empresa 

demora para pagar os seus fornecedores. 

Quanto maior for o seu prazo médio de pagamento, melhor para o caixa 

da empresa. Assim dá tempo de você vender, receber pela venda e pagar o 

fornecedor sem depender de capital externo. 

 

Equação 7 – Prazo médio de pagamento 
 

 
PMP = Fornecedores X 360.     

                                                             Compras 

 

 

 
                       PMP = 300.000=0,27 X 360 = 97 dias 
                                 1.110.000 
 

 
Esse índice mostra que a empresa tem um prazo de 3 meses para 

pagar seus fornecedores. 

 

10.6.3.3 Giro do estoque 

  

Os estoques nas empresas comerciais são formados por mercadorias 

adquiridas para venda, já, nas empresas industriais por matéria prima, produtos 

em processo de elaboração e produtos acabados. Há também, outros materiais 

que compõem os estoques como aqueles adquiridos para uso futuro. Os 

estoques permanecem na empresa até a sua venda. Seu volume indica o 

montante de recursos que a empresa compromete com os mesmos, pois, 

existem muitos gastos envolvendo a sua produção, estocagem e venda. 

A rotação dos estoques é o período compreendido entre o tempo em que 

permanece armazenado até o momento da venda. O seu volume depende da 

política de estocagem e volume de vendas. Quanto maior o volume de vendas 

mais rápida será a rotação dos estoques e em menos tempo o ativo será 
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recuperado. Pelas suas quantidades vendidas podemos identificar, tendo como 

base dois períodos consecutivos no mínimo e utilizando os cálculos de análise, 

quantas vezes os estoques se renovaram. 

 

Equação 8 – Giro do estoque 
 

 
Giro do estoque = Custo das mercadorias (produtos) vendidas 

                    Estoque 
 
 

 

 
            Giro do estoque = 2.356.000 = 4,71 
                                           500.000 
 
 

 
A empresa tem um estoque de giro de 4,71 anual dentro da empresa, e 

é muito bom pois o produto acaba não ficando muito tempo parado. 

 

10.6.3.4 Giro do ativo 

O giro do ativo é um parâmetro contábil que liga o total das vendas 

produzidas com o ativo da empresa com a sua receita líquida. Como o nome 

sugere, é ele quem mostra quantas vezes o ativo da companhia girou no período 

analisado. 

Seu objetivo é analisar a eficiência no uso dos ativos da empresa, bens, 

investimentos, estoque, entre outros e medir se eles estão sendo utilizados de 

forma devida para produzir riqueza e gerar lucro para o negócio. 
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Equação 9 – Giro do ativo 
 

 

Giro do ativo total = Vendas (Receita Operacional Liquida) 
                         Ativo total 

 

 

 

 
          Giro de Ativo = 2.356.000 = 1,87 
                                   1.256.000 
 

 
Esse índice representa o rendimento do ativo total que é de 1,87 que 

não é tão bom, pois quanto maior seu giro melhor para a empresa. 

 

10.6.4 Índices de Rentabilidade 

 

A importância dos índices de rentabilidade está no fato de que eles são 

os indicadores mais confiáveis do comportamento de uma empresa. Por conta 

de serem baseados em dados quantitativos, um investidor tem muito mais 

segurança nas suas decisões. Afinal, um empresário pode até ser carismático, 

mas é o retorno sobre o investimento que vai comprovar a competência da 

gestão. 

 

10.6.4.1 Margem de lucro bruto 

 

Consideremos primeiramente a margem bruta: este indicador apresenta 

a lucratividade do seu negócio após ter pago todos os custos do produto e 

mercadorias. É a porcentagem que você ganha em cada venda. Para os 

investidores, mostra quais as empresas são mais lucrativas e permite compará-

las.  
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Equação 11 – Margem de lucro bruto 
 

      
        Margem de lucro bruto = Lucro bruto      X 100  
                                                Receita de vendas 
      

 

 

 
Margem de lucro bruto = 1.044.000 = 0,44X100 = 43,3% 

            2.356.000 
 

 

 
 A cada produto vendido a empresa tem 43,3% de lucro em cima do 

produto. 

 

10.6.4.2 Margem de lucro operacional 

 

A margem operacional mede a eficiência operacional de uma 

determinada empresa, ou seja, o quanto de suas receitas líquidas provenientes 

de vendas e serviços vieram de suas atividades operacionais. 

O cálculo é feito pelo quociente entre o resultado operacional da 

empresa sobre a receita líquida. Ou, em outras palavras, a margem operacional 

é calculada pela divisão do lucro operacional pela receita líquida, sendo um bom 

indicador de eficiência operacional. Se compararmos duas empresas de uma 

mesma atividade, aquela que tem maior margem operacional é a que apresenta 

melhores resultados para cada real vendido - também valendo para outras 

moedas -, tendo assim, custos operacionais mais reduzidos. 
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Equação 12 – Margem de lucro operacional 
 

 
Margem de lucro operacional = Lucro operacional X 100                                                                                                                                                                                                                                     

Receita de vendas 

 

 

 
              Margem de lucro operacional = 24.300 = 0,01 X100 = 1,03% 
                                                               2.356.000 
 

 
Mostra que a empresa tem uma margem operacional de vendas que faz 

parte do lucro operacional de 1,03%. 

 

10.6.4.3 Margem de lucro líquido 

 

Já a margem líquida é o lucro líquido que a empresa faz para cada real 

em receita. Ou seja, é a quantidade de dinheiro que a empresa lucra a cada real 

de receita obtido depois de pagar todas as suas despesas e impostos. 

Equação 13 – Margem de lucro líquido 
 

        
    Margem de lucro líquido = Lucro líquido X 100 
                                             Receita de vendas 

 
 

 

 
Margem de lucro líquido = 611.700 = 0,25X100 = 25,9% 

             2.256.000 
 

 

 
Esse índice mostra que a cada real investido e após ter pago suas 

despesas e imposto ela tem um lucro de 25,9%. 

 

10.6.4.4 Retorno sobre o ativo total 

 

Esse índice é um dos mais populares. Ele apresenta o ativo total da 

empresa está trazendo de retorno para cada real investido. 
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Isso significa que quanto maior a porcentagem, maior também será a 

rentabilidade do ativo em determinado período. Este indicador serve para 

constatar a aceleração ou desaceleração do negócio em determinados períodos. 

 

Equação 14 – Retorno sobre o ativo total 
 

 

                  ROA = Lucro líquido X 100         
                              Ativo total 
 
 

 

 
Rentabilidade do ativo = 611,700 = 0,48 X100 = 48,7% 

       1.256.000 
 

 

 
Esse índice mostra que o ativo total da empresa está trazendo um 

retorno de 48,7 a cada real investido. 

 

10.6.4.5 Retorno sobre o patrimônio liquido 

 

É o resultado do lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. É muito 

simples e muito importante para a saúde do seu negócio. Assim, um retorno 

sobre o patrimônio líquido apresenta um patrimônio líquido e um lucro líquido 

crescentes, significa que a empresa está reinvestindo capital e, com isso, 

crescendo progressivamente. 
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Equação 15 – Retorno sobre o patrimônio líquido 
 

       
                   ROE     = Lucro Líquido  

Patrimônio líquido dos acionistas ordinários 
 

 

 

 
ROE = 611.700 = 0,85 X100 = 85,9% 

                                            711.700 
 

 
Analisamos que a empresa tem um crescimento progressivamente de 

85,9% e para o gestor da empresa isso e número muito que extraordinário, pois 

quanto maior for o valor maior seu lucro. 

 

10.7 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

Segundo Padoveze (2003) aponta que o ponto de equilíbrio é uma 

técnica para ser utilizada a curto prazo, isso porque a empresa necessita a longo 

prazo possuir resultado positivo para remunerar suas fontes de recursos.        

“O ponto de equilíbrio, ou ponto de ruptura, é o nível de vendas no qual o lucro 

é nulo” (BORNIA, 2010, p. 58). 

 

Total de Custos Fixos = Internet+ Combustível + Salário Funcionário + Energia 

+ Manutenção   

 

Total de Custos Fixos = 350+1.000+ 40.000+1.200+1.400= CF =R$ 43.950 

 

Total de Custos Variáveis = Peças +Pneus Remold +Pneus +Mob Serviços 

+Pasta Montagem 

 

Total de Custos Variáveis= 20.000+60.000+80.000+40.000+300=R$ 200.300 

 

Total de Custos Unitário =200.300= CVU =R$ 87,087 

                                            230 
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Preço de Venda = Peças +Pneus Remold+ Pneus 

Preço de Venda=50.000+70.000+100.000=R$ 220.000 

Preço de Venda Unitário =220.000= PVU =R$ 956,52 

                                             230 

 

Ponto de Equilíbrio Contábil Unidade =             Custos Fixos  

                                        Preço de Venda Unitário - Custos Variáveis Unitários  

 

Ponto de Equilíbrio Contábil Unidade = 43.950 = 513,14 = 514 Serviços/Mês  

                                                         956,52 - 870,87 

 

Ponto de Equilíbrio Contábil R$ = 513,14 X 956,52 =R$ 490.828,67/ Mês  
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10.8 REALIDADE X PROJEÇÕES 

 

O investimento no google foi uma ideia que foi criada por conta da falta 

de pneus que saiam para o site, vimos que para uma empresa com um número 

grande de funcionários e com bastantes clientes e de várias regiões não poderia 

ficar como estava. 

O site vendia um número razoavelmente de pneus e isso não era bom 

para o gestor por conta de ele ter um custo para manter o site, e logo mais 

tivemos a ideia desse investimento no google e é algo que vem dando muito 

certo, os números de pneus que estão sendo vendidos no site são bastante 

comparando antes do investimento, e o gestor tem gostado bastante da ideia, no 

começo ficou um pouco preocupado e hoje tem bastante confiança.
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Devido às dificuldades de mercado, ocasionadas tanto pelas mudanças 

no comportamento dos consumidores e o novo nível em que se encontram as 

suas necessidades e fetiches, como pelo aumento da concorrência na disputa 

pelo mercado, onde sai na frente os que conseguem se planejar 

antecipadamente para as variações, como Plano de ação, DRE e Fluxo de caixa 

e entre elas a necessidade de se planejar, estabelecendo objetivos e as 

estratégias a serem adotadas para o sucesso. 

Portanto, o objetivo deste trabalho, desenvolvido na empresa Pitoni 

Pneus Auto Center, foi realizar uma análise dos ambientes externo e interno da 

empresa, e detalhar todas as informações principais, para que assim fossem 

propostas estratégias que viessem a ajudar na divulgação da empresa, 

aumentando a sua participação no mercado local e consequentemente seus 

lucros. 

Notou-se com as análises realizadas que a Pitoni Pneus Auto Center tem 

a sua maior dificuldade atrelada ao seu posicionamento a gestão financeira. É 

uma empresa consideravelmente muito madura quando comparadas as demais 

do setor, e que utiliza de ferramentas de marketing adequadamente para a 

divulgação de sua imagem. Apesar disso, é formado por uma ótima estrutura, 

produtos, atendimento e a prestação de serviços de ótima qualidade.  

No entanto, como forma de corrigir pequenos problemas e sugerir 

melhorias entre elas também foram apresentadas estratégias financeiras para 

esses pontos que podem contribuir ainda mais na fidelização dos clientes e 

fortalecimento da imagem da loja. 

Os fatores externos também apresentam influências sobre as atividades 

da empresa, porém esta trabalha de uma forma que as variações desses fatores 

incontroláveis não prejudiquem suas vendas, contudo foram também propostas 

estratégias que visem estar preparada para enfrentar a essas mudanças e 

aproveitá-las para sair ainda mais fortalecida no mercado auto center. 

Portanto, o trabalho realizado foi importante para a empresa, pois 

possibilitou conhecer o ambiente em que a empresa está inserida e identificar 

problema para ela não consiga se destacar no mercado atual. Com o trabalho, 
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também observando a realização das atividades do dia a dia da empresa, foi 

possível identificar também falhas nos processos e na maneira de se trabalhar e 

propor estratégias para mudanças que venham a dar condição melhor para a 

Pitoni Pneus Auto Center e aumentar sua participação no mercado, 

conquistando novos clientes, aumentando a fidelização e auxiliando na gestão. 
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APÊNDICES 

 

10 10 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.

  

6 6 Missão da Empresa

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

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

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

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

  

3 3 Objetivo da Empresa

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

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

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

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

  

6 6 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.

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

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

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

  

6 6 Indicadores e Metas

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

( 130 ) ( 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.

  

10 10 Plano de Ação

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

regularmente.

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

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

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

  

6 6 Desempenho da Empresa

( ) ( )
A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, inclui aspectos abrangentes ao negócio, como por exemplo, financeiro, 

vendas, clientes, colaboradores, fornecedores, produção e uso de alguns indicadores e metas.

( 150 ) ( x ) ( x )
A análise do desempenho da empresa é feita regularmente, mas de forma restrita a alguns aspectos, como por exemplo, financeiro, 

vendas, atendimento e produção.

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

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

  

3 3 Desenvolvimento Gerencial

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

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

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

empresa.

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

  

6 6 Capacitação de Colaboradores

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

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

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

( ) ( ) ( ) Os colaboradores não são capacitados.

  

6 6 Finanças da Empresa

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

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

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

( ) ( ) ( ) Não existem controles financeiros.

  

6 6 Práticas de Gestão

( ) ( )
Muitas práticas de gestão apresentam melhorias decorrentes da análise de resultados de diagnóstico de gestão, como por exemplo 

o MPE Brasil.

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

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

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

Plano de 

Ação

Primeira 
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Segunda 

Avaliação

Plano de 

Ação
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Avaliação

Segunda 

Avaliação GESTÃO

GESTÃO

GESTÃO
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10 10 Grau de importância da inovação na empresa

( x ) ( x ) 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.

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

  

3 3 Braisntorm (tempestade de idéias)

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

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

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

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

  

10 10 Estímulos à inovação

( x ) ( x ) Estimula os colaboradores à inovarem e/ou sugerirem inovações com formas de reconhecimento/premiação de melhores idéias.

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

melhores idéias.

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

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

  

6 6 Sugestões dos Funcionários

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

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

( ) ( ) ( ) Há uma coleta informal.

( ) ( ) ( ) Não coleta sugestões e idéias.

  

6 6 Análise das sugestões dos funcionários (processo formalizado)

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

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

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

( ) ( ) ( ) Não há análise das sugestões e idéias.

  

10 10 Planeja novos produtos

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

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

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

( ) ( ) ( ) Não tem processo definido de planejamento de produtos.

  

6 6 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.

( 250 ) ( x ) ( x )
Realiza pesquisa trimestral com os clientes coletando informações sobre suas necessidades, recebe sugestões, implantando as 

melhorias (novos produtos ou produtos significativamente melhorados) necessárias após serem analisadas.

( ) ( ) ( )
Recebe sugestões ou reclamações dos clientes (quando os próprios clientes entram em contato) e analisa a possível implantação de 

melhorias, inovações e lançamentos.

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

  

6 6 Novos Produtos

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

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

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

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

  

3 3 Mudanças na Estética dos Produtos

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

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

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

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

  

10 10 Parcerias

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

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

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

( ) ( ) ( ) Não utiliza.

  

6 6 Materiais / Equipamentos / Insumos

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

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

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

( ) ( ) ( ) Aguarda a abordagem dos fornecedores em sua empresa.
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6 6 Planejamento de Marketing

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

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

( ) ( ) ( ) Planejamento estruturado mas informal, com acompanhamento periódico.

( ) ( ) ( ) Não possui planejamento.

  

10 10 Gestão de Relacionamento com Clientes

( x ) ( x ) Tem contato com os clientes diretamente pela empresa (CRM estruturado).

( ) ( ) ( ) Tem contato eventualmente com os clientes diretamente pela empresa.

( ) ( ) ( ) Tem contato exporadicamente com os clientes diretamente pela empresa.

( ) ( ) ( ) O contato é feito apenas pelos canais - representante comercial, vendedores, etc.

  

6 6 A empresa conhece o perfil dos seus clientes

( ) ( ) Conhece o perfil completo de todos os seus clientes ativos.

( 316 ) ( x ) ( x ) Conhece parcialmente o perfil de todos os seus clientes ativos.

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

( ) ( ) ( ) Não conhece .

  

6 6 Comunicação com os Clientes 

( ) ( )
Possui processo estruturado e formalizado de comunicação mensal com os clientes buscando sugestões, realizando pesquisas de 

satisfação e pós-venda.

( 323 ) ( x ) ( x )
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.

  

10 10 Meios de Divulgação

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

( 330 ) ( x ) ( x ) 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.

  

10 10 Marca 
(exceto o nome da empresa – quando o nome fantasia é registrado – aqui se refere à marca /moda/produto) 

( x ) ( x ) Possui marca própria registrada.

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

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

( ) ( ) ( ) Não possui marca própria.
  

10 10 Logomarca 

( x ) ( x ) Possui logomarca registrada.

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

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

( ) ( ) ( ) Não possui logomarca.
  

10 10 Catálogo
( x ) ( x ) Possui catálogo impresso, catálogo digital e  design moderno.

( ) ( ) ( ) Possui somente catálogo impresso (design moderno ).
( ) ( ) ( ) Possui catálogo impresso de qualidade mediana.
( ) ( ) ( ) Não possui / Não se aplica.

  
6 6 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.

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

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

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

3 3 Análise do Ciclo de Vida do Produto

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

( ) ( ) ( ) Faz análise do mix de produtos considerando a matriz BCG.

( 372 ) ( x ) ( x ) Faz análise exporadicamente, mas sem critérios.

( ) ( ) ( ) Não analisa os produtos no ciclo de vida.
  

6 6 Estratégia de Preço 

(análise dos concorrentes, análise do mercado, análise do custo)

( ) ( ) Possui estratégia estruturada ,formalizada e implantada na totalidade.

( 385 ) ( x ) ( x ) Possui estratégia estruturada ,formalizada e implantada parcialmente.

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

( ) ( ) ( ) Não possui estratégia de preço.
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10 10 Estratégia de Marketing Digital / Virtual

( x ) ( x ) Possui estratégia estruturada, formalizada e implantada na totalidade.

( ) ( ) ( ) Possui estratégia estruturada, formalizada e implantada parcialmente.

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

( ) ( ) ( ) Não possui estratégia.

  

6 6 Planejamento de Marketing Digital / Virtual

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

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

( ) ( ) ( ) Planejamento estruturado mas informal, com acompanhamento periódico.

( ) ( ) ( ) Não possui planejamento.

  

10 10 Site Institucional

( x ) ( x ) Site atualizado mensalmente, informações importantes, design moderno, fotos com resolução, interligado às redes sociais.

( ) ( ) ( )
Site atualizado eventualmente, informações importantes, design mediano/comum, fotos com resolução mediana, conectado às 

redes sociais.

( ) ( ) ( ) Site desatualizado (informações defasadas, contatos) desconectado às redes sociais.

( ) ( ) ( ) Não possui site institucional.

  

10 10 Loja Virtual / E-commerce  (B2B, B2C, M-commerce, S-commerce)

( x ) ( x ) Possui loja com vendas crescentes, utiliza as ferramentas de gestão da web, atualizando-a mensalmente.

( ) ( ) ( ) Possui loja com vendas crescentes, não utiliza as ferramentas de gestão da web, atualizando-a mensalmente.

( ) ( ) ( ) Possui loja, não utiliza as ferramentas de gestão da web, está desatualizada a mais de 6 meses.

( ) ( ) ( ) Não possui loja.

  

10 10 Redes Sociais e Fanpage

( x ) ( x )
Está inserido nas principais redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, Twitter) possuindo colaborador para a função e 

atualizando as mesmas diariamente.

( ) ( ) ( )
Está inserido nas principais redes sociais (Facebook, Instagram, Youtube, Pinterest, Twitter) mas não tem colaborador responsável 

para a função e a atualização é realizada mensalmente.

( ) ( ) ( ) Está inserido em algumas redes sociais porém desatualizadas ou com poucas postagens.

( ) ( ) ( ) Não está nas redes sociais.

  

6 6 Empresa On Line

( ) ( ) Usa os 4 Pilares do Marketing Digital para atuação no mundo virtual (Encontrabilidade/Usabilidade/Credibilidade/Vendabilidade).

( 442 ) ( x ) ( x ) Conhece mas não utiliza os 4 Pilares do Marketing Digital na íntegra / totalidade.

( ) ( ) ( ) Conhece mas não utiliza os 4 Pilares do Marketing Digital.

( ) ( ) ( ) Não conhece e não utilizou os 4 Pilares do Marketing Digital.

  

6 6 Equipe

( ) ( ) Possui equipe de profisionais, específica e constante para administrar o site, loja virtual e as redes sociais.

( 449 ) ( x ) ( x ) Utiliza a mesma equipe do departamento comercial da empresa, sendo esta mais uma atividade para o setor.

( ) ( ) ( ) Não possui equipe específica, a alternância de pessoas no manuseio do site, da loja e das redes sociais é constante.

( ) ( ) ( ) Não possui pessoas e equipe.

  

3 3 Ferramentas de Gestão

( ) ( ) Conhece e utiliza todas as ferramentas de gestão (Google Analytics, Google Adwords, Google Trends, Google Adsense).

( ) ( ) ( ) Conhece as ferramentas de gestão (Google Analytics, Google Adwords, Google Trends, Google Adsense), mas utiliza algumas.

( 457 ) ( x ) ( x ) Conhece as ferramentas de gestão, mas não as utiliza.

( ) ( ) ( ) Não conhece as ferramentas de gestão.

  

10 10 Anúncios pagos via Google ou Redes Socias

( x ) ( x ) Realiza anúncios frequentemente através de grandes redes, mensalmente.

( ) ( ) ( ) Realiza anúncios eventualmente através de grandes redes, trimestralmente.

( ) ( ) ( ) Já realizou mas não tem por prática utilizar este tipo de serviço.

( ) ( ) ( ) Não ou não conhece estas ferramentas.

  

10 10 Marketing Vídeo

( x ) ( x ) Possui vídeo institucional e vídeos dos produtos.

( ) ( ) ( ) Possui vídeo institucional e vídeos dos produtos.

( ) ( ) ( ) Possui apenas o vídeo institucional.

( ) ( ) ( ) Não possui.

  

3 3 Representatividade das vendas pela internet

sobre o volume total das vendas

( ) ( ) de 60% até 100%.

( ) ( ) ( ) de 30% até 60%.

( 478 ) ( x ) ( x ) até 30%.

( ) ( ) ( ) Não faz vendas pela internet.
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10 10 Licença Ambiental

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

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

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

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

  

6 6 Cadastro Técnico Federal - IBAMA

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

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

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

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

  

3 3 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.

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

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

  

3 3 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).

( 524 ) ( x ) ( x )
Empresa possui apenas o PGRS formalizado mas não há evidências que comprovem a execução do plano (NF, MTR, contratos de 

prestação de serviços, resíduos espalhados pelo fábrica) e/ou destina parcialmente os resíduos mas não possui o PGRS formalizado.

( ) ( ) ( ) Empresa não possui o PGRS nem executa ações de destinação final de resíduos.

  

10 10 Armazenamento Temporário dos Resíduos (Baias)

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

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

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

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

  

10 10 Destinação de Resíduos Gerados

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

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

destinação.

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

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

  

6 6 Reciclagem de Resíduos

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

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

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

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

  

10 10 Efluentes Líquidos 

( x ) ( x )
A empresa trata seus efluentes líquidos na própria planta e/ou armazena corretamente para posterior envio para tratamento em 

empresas de terceiros devidamente licenciadas . (Caso a empresa não gere efluentes líquidos pontuar neste item).

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

apropriado.

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

esta precário.

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

  

0 0 Captação de Água da Chuva

( ) ( )
Empresa tem processo de captação da água da chuva, utilizando no processo produtivo, bem como na limpeza e higiêne. A água 

utilizada possui tratamento antes do uso. A água utilizado no processo produtivo é reciclada em circuito fechado e reutilizada.

( ) ( ) ( )
Empresa tem processo de captação da água da chuva, utilizando no processo produtivo, bem como na limpeza e higiêne. A água 

utilizada possui tratamento antes do uso. Não é tratada para o reuso.

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

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

  

6 6 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.

( 576 ) ( x ) ( x )
Empresa possui Projeto Unifilar e Prontuário de Instalações Elétricas - PIE  (NR10), colaboradores treinados para manutenção, mas 

não faz acompanhamento mensal do consumo de energia elétrica, verificando variações e também multas.

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

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

  

10 10 Indicadores de Desempenho

( x ) ( x )
Empresa tem sistema de indicadores de desempenho, bem como, planejamento de ações para melhoria contínua, no que se refere 

a consumo de água, consumo de energia, destino de resíduos e materiais (volume).

( ) ( ) ( )
Empresa tem sistema de indicadores de desempenho, mas não realiza planejamento de ações para melhoria contínua, no que se 

refere a consumo de água, consumo de energia, destino de resíduos e materiais (volume).

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

( ) ( ) ( ) Não possui sistema de controle e indicadores de desempenho.
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10 10 Controle de Produção / Planejamento

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

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

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

( ) ( ) ( ) Não possui controle adequado.

  

6 6 Cronometragem

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

( 809 ) ( x ) ( x ) Utiliza exporadicamente a cronometragem nos processos.

( ) ( ) ( ) Conhece mas não utiliza.

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

  

10 10 Metas de Produção

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

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

( ) ( ) ( ) Possui metas informais.

( ) ( ) ( ) Não possui metas.

  

6 6 Balanceamento

( ) ( ) Aplica frequentemente balanceamento formal nos processos.

( 823 ) ( x ) ( x ) Aplica exporadicamente balanceamento formal nos processos.

( ) ( ) ( ) Conhece mas não utiliza.

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

  

10 10 Logística

( x ) ( x )
Possui sistema eficiente e interligado de controle de estoque de matéria-prima, de produto acabado, armazenagem, 

movimentação e expedição.

( ) ( ) ( )
Possui sistemas separados de controle de estoque de matéria-prima, de produto acabado, armazenagem, movimentação e 

expedição.

( ) ( ) ( ) O sistema logístico atende de forma parcial às necessidades.

( ) ( ) ( ) Não possui sistema logístico eficiente.

  

10 10 Gerenciamento da Produção

( x ) ( x ) Os gestores da produção são pessoas que possuem experiência prática e formação técnica ou superior.

( ) ( ) ( ) Os gestores da produção são pessoas práticas sem formação técnica ou superior.

( ) ( ) ( ) Os gestores da produção são pessoas oriundas do chão-de-fábrica.

( ) ( ) ( ) Não possui gestores de produção.

  

6 6 Habilidade / Polivalência 

( ) ( ) Os funcionários são polivalentes, operando várias máquinas sem resistência e incentivados a operá-las.

( 849 ) ( x ) ( x ) Alguns funcionários operam várias máquinas e são incentivados a esta prática.

( ) ( ) ( ) Os funcionários conseguem operar outras máquinas mas não são incentivados a tal prática.

( ) ( ) ( ) Não há funcionários com habilidade para trabalhar em outras máquinas.

  

10 10 Instalações Elétricas

( x ) ( x ) As instalações elétricas do processo de produção atendem a necessidade de quantidade localização / posição / altura.

( ) ( ) ( ) As instalações elétricas do processo de produção atendem somente a necessidade de quantidade.

( ) ( ) ( ) Não são adequadas mas a empresa possui condições de adequá-la.

( ) ( ) ( ) As intalações elétricas não são adequadas ao processo produtivo.

  

6 6 Espaço Físico

( ) ( ) Os espaços são adequados à produção.

( 863 ) ( x ) ( x ) 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.

  

6 6 Capacidade de Produção

( ) ( ) Tem capacidade para expandir a produção internamente e com a parceria de terceiros.

( 870 ) ( x ) ( x ) Tem capacidade para expandir a produção com a parceria de terceiros.

( ) ( ) ( ) Está com a produção em sua capacidade máxima e não conta com a parceria de terceiros.

( ) ( ) ( ) A capacidade de produção da empresa é muito baixa, não atendendo a demanda de pedidos.

  

10 10 Equipamentos / Tecnologia / Maquinário

( x ) ( x ) Possui maquinários novos/modernos e adequados, e sempre aprimora processos dentro da empresa.

( ) ( ) ( ) Busca por novas tecnologias/maquinários/processos raramente ou quando realmente o mercado o cobra.

( ) ( ) ( ) Possui maquinários obsoletos e que geram manutenção periódica e que não traduzem em produtividade.

( ) ( ) ( ) Não possui maquinários e tecnologia suficientes para movimentar o setor produtivo da empresa.
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