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Empresarial. Graduação em Administração da Faculdade de Apucarana. 

Apucarana-Pr. 2021. 

 
 
 
 

RESUMO 

 
 

O Relatório Técnico de Estágio supervisionado tem como tema Análise de 
Mercado, Diagnostico Empresarial, Viabilidade Operacional e Financeira, 
explorando a Análise de Mercado, o diagnóstico empresarial da empresa, e os 
principais aspectos contábeis, financeiros e operacionais da Empresa Ateliê Sil 
Doces. A metodologia utilizada foi a Pesquisa Bibliográfica e Pesquisa de 
Campo, para levantamento de informações, dados, e identificação de 
problemas presentes na empresa. A partir da pesquisa foram relatados os 
principais pontos dos tópicos, visando explicar os conceitos essências para 
uma visão de segmento de mercado, de modo que o conhecimento sobre os 
fatores que regem um negócio é de suma importância para seu 
desenvolvimento e sucesso, e também apresentar as organizações de uma 
empresa em suas amplas divisões sejam elas físicas e administrativas. 

 
Palavras-chave: Organizacionais, administrativas, análise, mercado, 
Planejamento Financeiros. 
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Técnico Estágio Supervisionado Ateliê Sil Doces. 102p. Business Technical 

Report. Graduate in Administration of the Faculdade de Apucarana. Apucarana- 

Pr. 2021. 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

The Supervised Internship Technical Report has as its theme Market Analysis, 

Business Diagnosis, Operational and Financial Feasibility, exploring the Market 

Analysis, the company's business diagnosis, and the main financial and 

operational accounting of Ateliê Sil Doces Company. The methodology used 

was the Bibliographic Research and Field Research, to gather information, 

data, and identify problems present in the company. From the research, the 

main points of the points were reported, describing the basic concepts for a 

vision of the market segment, so that knowledge about the factors that govern a 

business is of paramount importance for its development and success, and also 

present the associations of a company in its broad divisions, whether physical 

or administrative. 

 

 
Keywords: Organizational, administrative, analysis, market, Financial Planning. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Na empresa estagiada, SILMARA LUIZA E SILVA VOLTARELLI, 

situada em Califórnia PR, com nome fantasia ¨Ateliê Sil Doces¨, nasceu em 

20/09/2016 sem a pretensão de ser propriamente uma empresa, mas sim um 

comércio onde traria renda para a família. Sua anfitriã por nome Silmara Luiza 

Silva Voltarelli, que estava recentemente desempregada, decidiu começar suas 

vendas de produtos artesanais, iniciando com cones trufados, bolos de pote e 

docinhos em pequenas quantidades, indo de porta em porta oferecer seus 

produtos. 

Com a aprovação das pessoas essas vendas aumentaram, e alterando 

para maiores quantidades. Oque antes era um serviço informal passou ser uma 

empresa de doces, fazendo parte de eventos de pequeno e grande porte, como 

casamentos, aniversários, confraternizações e eventos em geral. Posto isto 

serão abordados os seguintes temas Análise de Mercado, Diagnostico 

Empresarial, Viabilidade Operacional e Financeira da Empresa Ateliê Sil 

Doces. 

Na Analise de Mercado é de suma importância conhecer o mercado de 

trabalho, suas influencias e características de uma determinada empresa e 

área de negócio. Em vista disso, é necessário obter um amplo conhecimento 

sobre os fundamentos e vertentes administrativas para a compreensão do 

mecanismo financeiro relacionado às empresas e suas áreas de influencia. Por 

conseguinte, uma administração eficaz e resultante, é importantíssima para o 

sucesso da mesma, uma vez que a caracterização dos pontos positivos e 

negativos da área, procede onde a empresa deve emergir e corrigir em seu 

negócio seja de modo externo ou interno para a obtenção de sucesso 

empresarial. 



11  

2. ANÁLISE DE MERCADO 
 

A análise de mercado tem como conceito o “processo de aquisição de 

conhecimento em relação ao mercado de atuação da empresa, em vista disso, 

está diretamente relacionado e embate ao sucesso e fracasso de uma 

empresa”, de modo que, a partir dessa análise, se elabora e fundamenta o 

plano de negócio. 

A respectiva análise de mercado está diretamente relacionada com o 

cliente (aquele que o produto será consumido), o fornecedor (é aquele que 

fornece mercadorias ou serviços ao consumidor.), com o público alvo ( a classe 

de pessoas que o produto será direcionado e tal fim), e com a concorrência que 

determinado produto será introduzido no mercado. 

A validação mercadológica que permite determinar quão atrativo é um 

mercado específico para sua empresa juntamente com o estudo de mercado 

que pode ser conduzido para avaliar o mercado atual ou observar novos 

mercados. É também por meio da Análise de Mercado que são detectados os 

riscos atuais e futuros de expandir. 

A empresa Ateliê Sil Doces atua no mercado do ramo alimentício, 

produzindo doces, bolos, sobremesas, etc. O mercado do ramo alimentício é 

um dos que mais crescem no Brasil, e investir nesse ramo atualmente é um 

ótimo negócio, pois é algo necessário para a existência e sobrevivência 

humana. 

 
 

2.1 ANÁLISE MACROAMBIENTAL 
 

De acordo Chiaveno (2003) fazem parte do microambiente elementos 

que influenciam diretamente na capacidade produtiva da empresa. Sendo 

assim, são fatores bem próximos à ela. 

Nesse contexto, temos outras duas subdivisões: o microambiente 

interno e o microambiente externo. Tanto um quanto o outro influenciam na 

maneira como a instituição funciona. A diferença é que no microambiente 

interno as variáveis são controláveis e no microambiente externo, não. 
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No microambiente interno temos os recursos humanos e financeiros, as 

áreas de produção e de operações, o setor de marketing e assim por diante. Já 

no microambiente externo temos os concorrentes, fornecedores e os clientes. 

Cada um desses atores tem um papel importante no funcionamento da 

empresa. Por exemplo, ter bons fornecedores engloba a maneira como os seus 

clientes receberão seus produtos ou serviços. Se eles não forem exemplares, a 

experiência de compra pode ser prejudicada. 

Como o Macroambiente é composto por muitos fatores que fogem do 

controle da empresa, vamos listar abaixo algumas características para facilitar 

seu entendimento. 

 
2.2 APRESENTAÇÃO SETORIAL 

 

Para eclodir os respectivos setores, é necessário definir e 

conceitualizar os princípios: cinco forças de Porter, rivalidade entre os 

concorrentes, poder de negociação dos clientes, poder de negociação dos 

fornecedores, ameaça de produtos substitutos e ameaça de novos entrantes. 

 

 
2.2.1 Cinco Forças de Porter 

 

O modelo das Cinco Forças de Porter, arquitetado por Michael Porter, 

foi divulgado em seu artigo “As cinco forças competitivas que moldam a 

estratégia” em 1979, na Harvard Business Review e aplicar-se à crítica do 

afluxo entre empresas. 

De modo que, a concorrência é vista na antipatia entre empresas do 

mesmo segmento, ou que possuam características análogas. Michael Porter 

fundamentou a teoria denominada “Cinco Forças de Competitividade” onde 

esclarece que: 

A competição em um setor industrial tem suas raízes em sua 
respectiva economia subjacentes e existem forças competitivas 
que vão bem além do que esteja representado unicamente 
pelos concorrentes estabelecidos nesse setor em particular. 
(PORTER, 1999, p.2). 
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Um breve resumo sobre as forças na seguinte imagem: 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Porter (1999). 

 

2.2.1.1 Rivalidade entre os concorrentes 
 

Nesta força, Porter fala que as empresas que já se encontram na 

indústria, disputam entre si uma parcela no mercado. Elas costumam utilizar 

armas como preços baixos. Altos investimentos em publicidade e em valor ao 

produto. O mais importante para entender a competição entre empresas é 

mapear as principais Forças e Fraquezas de seus principais concorrentes. 

A rivalidade entre concorrentes assume inúmeras formas – e pode maligna ou 

benigna para a indústria. 
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Algumas vezes, será o motor de inovação, criatividade e implementação 

tecnológica, mas por outro lado, pode ser altamente destrutiva, principalmente 

se traduzida somente em batalhas de preços e ataques desleais a 

concorrentes. 

A rivalidade entre concorrentes na Empresa, dificilmente acontece por 

ser localizado em Califórnia-PR, considerado uma cidade pequena. 

 
2.2.1.2 Poder de negociação dos clientes 

 

É o poder de barganha dos Clientes, ou seja, o cliente pode forçar as 

empresas a reduzirem os preços ou melhorarem seus produtos ou serviços. 

Lógico que nem sempre os compradores possuem esse poder, mas através de 

algumas características da para saber se os clientes têm ou não poder de 

barganha. 

No poder de negociação dos clientes, a Empresa Ateliê Sil Doces mantem seus 

preços firmes, e o pagamento sempre a vista. 

 

 
2.2.1.3 Poder de negociação dos fornecedores 

 

Os fornecedores possuem o poder de negociar reduzindo a qualidade 

ou aumentando os preços. 

 

 
2.2.1.4 Ameaça de produtos substitutos 

 

Estes produtos podem substituir uma determinada necessidade, sendo 

assim, a capacidade de trocar os produtos é resultado dos seguintes fatores: 

 

 
• Produtos fabricados por indústrias com altos lucros acarretando a 

habilidade de limitar o preço por parte da indústria produtora. 

 

 
 Custo de mudança: custos baixos de mudança geram maiores pressões 

por parte de produtos substitutos. 
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 Produtos de preço menor de que o substituto com a mesma finalidade, 

a perspectiva de troca é relevante. 

 

 
2.2.1.5 Ameaça de novos entrantes 

 

Segundo Porter (1999) as empresas entrantes, são aquelas que são 

novatas no ramo, desejam conquistar uma parcela do mercado deixando as 

empresas que já estão a mais tempo na indústria em estado de alerta. 

Geralmente quando tomam a decisão de entrar em uma indústria, procuram 

diferenciar seu produto ou serviço, sendo assim, investem em pesquisas e 

desenvolvimento além de estarem sempre dispostas a inovar e buscar 

melhorias, tudo com o intuito de conquistar a confiança dos clientes. Em 

contrapartida as empresas já atuantes procuram fazer o mesmo acirrando a 

disputa dentro da indústria com a criação de algumas barreiras a qual 

chamamos de barreiras de entrada que são as dificuldades que a empresa 

entrante possa encontrar para entrar e se estabelecer dentro da indústria, 

muitas vezes criadas por empresas que já estão na indústria. 

A ameaça de entrantes na Empresa aumentou devido a pandemia, por 

conta da quantidade de desempregados, foi grande a procura por esse ramo 

alimentício de confeitaria, pois é uma área de investimento baixo. 

 

 
2.3 ANÁLISE DO SEGMENTO 

 

A evolução tecnológica, dos meios de produção e o consequente 

acirramento da concorrência tornaram cada vez mais difíceis a obtenção 

daquele que é o objetivo básico de qualquer empresa: o lucro. 

Para fazer tudo   isso   com   mais   eficiência   e   eficácia,   trabalhar 

a segmentação de mercado é imprescindível, já que ela possibilita a redução 

dos custos e o aumento da produtividade. 
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2.3.1 Mercado Consumidor 
 

Os consumidores são um grupo de pessoas que compram mercadorias 

ou utilizam os serviços prestados por uma empresa. O cliente é a alma do 

negócio, é por esta razão que conhecer e levantar dados sobre o público da 

sua empresa é tão importante. Determinar seu público alvo é de suma 

importância, afinal quem foca em todos, não foca em nenhum! 

Os consumidores do ramo da confeitaria exigem muito mais do que 

alimentos, mas produtos personalizados, de qualidade, pois esse ramo de 

atividade está em constante crescimento, as pessoas investem pesado e estão 

à procura de diferenciais. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE, 2013), entender os clientes é extremamente 

necessário para o negócio, pois sem eles este não existe. O estudo do 

mercado consumidor é essencial para o sucesso do negócio, envolve as 

informações necessárias para identificar seus potenciais compradores. 

 

 
2.3.2 Mercado Concorrente 

 

Tendo em visto que o mercado da confeitaria está em constante 

crescimento, consequentemente a concorrência cresce junto. A concorrência é 

um grupo formado pelas empresas que oferecem produtos ou serviços do 

mesmo ramo, idênticos ou similares aos seus, podendo ser concorrentes 

diretos ou indiretos. Se existe mercado concorrente, é importante sempre estar 

em busca de diferenciais e aspectos personalizados à sua empresa, 

destacando-a das outras. No setor alimentício, os produtos acabam tendo uma 

certa rapidez e facilidade em relação as novidades, o que causa uma 

concorrência ainda maior. 

“A partir deles cria-se um parâmetro de qualidade na oferta do serviço, 

ter concorrência é algo muito positivo. A concorrência nos faz sentir medo e 

também nos instiga a fazer algo novo, diferente, afinal é preciso se destacar no 

mercado, para não ficar para trás”, diz Ralph Neves (2011). Apesar de temido 

pela grande maioria das empresas, o mercado concorrente não nos deixa 
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acomodar! É bastante importante a empresa estar atenta aos seus 

concorrentes. 

 

 
2.3.3 Mercado Fornecedor 

 

O mercado fornecedor é indispensável para a empresa, são 

responsáveis por oferecer matéria-prima, equipamentos, embalagens e outras 

mercadorias necessárias para o funcionamento da empresa. A busca por 

fornecedores pode ser feita através de jornais, catálogos, revistas 

especializadas e cada vez mais pela da Internet. A relação entre empresa e 

fornecedor pode interferir diretamente na produtividade da empresa. 

Os fornecedores, segundo Porter (1986, p. 43), "podem exercer poder 

de negociação sobre os participantes de uma indústria, ameaçando elevar 

preços ou reduzir a qualidade de bens e serviços oferecidos". 

A empresa conta com alguns fornecedores, UNIPORT (leite 

condensado), LEGUFEST (confeitos, chocolates, corante, forminhas de doces), 

EMBALAGENS RIBEIRO (embalagens em geral), MERCADOS ATACADOS, 

MUFFATO; MOLICENTER; MAX; ASSAI (insumos básicos). 
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3. ANÁLISE ESTRATÉGICA 
 

Segundo Claudio Muller (2003), a análise estratégica permite que 

através de matrizes, seja feita uma análise no ambiente organizacional, onde 

serão abstraídas informações que serão estudadas, realizando um 

Planejamento Estratégico para obtenção de resultados. 

 

 
3.1 MATRIZ BCG 

 

Segundo Hugo Rocha (2013) é uma ferramenta que permite identificar, 

através da análise gráfica, quais produtos tiveram bom desempenho e devem 

ser mantidos e quais estão requerendo muito esforço, mas não estão gerando 

os resultados esperados. Matriz BCG pode ser uma poderosa arma para 

garantir o sucesso do seu negócio. Com ela, você consegue perceber quais 

produtos estão crescendo e quais estão tendo um baixo desempenho. 

Ponto de interrogação São produtos que ainda não geram muitos lucros, 

mesmo com um bom investimento em marketing e vendas. Produtos em fase 

de lançamento, os quais ainda não fornecem dados sólidos e nem muito 

conhecimento por parte do público. 

Estrela Como o próprio nome já diz, são as estrelas do seu portfólio de 

produtos e geram um retorno satisfatório, é necessário um alto 

investimento para que eles alcancem o desempenho desejado nas vendas e 

todo esse lucro. 

Vaca leiteira São aqueles produtos que já estão bem estabelecidos no 

mercado e, por terem uma boa percepção por parte dos consumidores, 

acabam se “autopromovendo” e gerando lucro naturalmente. Não é à toa que 

esse é o quadrante preferido e mais almejado de toda a Matriz BCG. 

Abacaxis São considerados produtos com vendas muito baixas. Temos 

aí um momento crucial no ciclo de vida desse produto. Se o plano para 

recuperar sua força requerer um alto investimento, talvez a saída melhor seja o 

cancelamento da linha e a sua retirada do portfólio. 

https://klickpages.com.br/blog/o-que-e-marketing/
https://klickpages.com.br/blog/roi-retorno-sobre-investimento/
https://klickpages.com.br/blog/roi-retorno-sobre-investimento/
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MATRIZ BCG Empresa Ateliê Sil Doces 
 

ESTRELA 

 
 

 Fondue de brownie 
 

 Bombom de morango 
 

 Bombom no pote 
 

 Barras de chocolate 

? 

 
 

 Corações lapidados 
 

 Cestas 
 

 Sobremesas na taça 

VACA LEITEIRA 
 

 Bolos 
 

 Tortas 
 

 Docinhos para festa 
 

 Bolos caseiros 

ABACAXI 
 

 Bolo no pote 
 

 Torta massa flora 
 

 Cup cake 
 

 Pirulitos decorados 
 

 Porta retratos de chocolate 
 

 Bombons 

Fonte: Autoras do Trabalho (2021). 

 

Os produtos apresentados na matriz foram selecionados pela própria 

empresa, e mostrou os produtos que devem ser mantidos no portfólio ou 

retirados de acordo com seu nível de venda. 

 

 
3.2 MATRIZ SWOT 

 
A sigla corresponde as seguintes palavras Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats, traduzida para o português significam 

respectivamente: forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. São palavras 

cujo objetivo é analisar aspectos da empresa, sendo eles internos (que 

podemos controlar) e externos (não podemos controlar). Com essa análise 

será diagnosticado possíveis falhas, e assim poderão ser resolvidas. (PHILIP 

KOTLER, 1967). 
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MATRIZ SWOT Empresa Ateliê Sil Doces 
 
 

 
FORÇAS 

 

 Grande procura pelos produtos 
 

 Sempre em busca de novidades 
 

 Busca por especialização 
 

 Bons fornecedores 
 

 Fidelidade dos clientes 
 

 Qualidade dos produtos 
 

 Bom atendimento 

FRAQUEZAS 
 

 Pouca mão de obra especializada 
 

 Não possui loja física 
 

 Pouco marketing 
 

 Localização afastada 

OPORTUNIDADES 
 

 Clientes de cidades vizinhas 
 

 Cidade pequena 
 

 Parcerias 

AMEAÇAS 
 

 Crise financeira 
 

 Preço baixo da concorrência 
 

 Altos impostos 
 

 Risco financeiro 

Fonte: Autoras do trabalho (2021). 

 
 
 
 

 
3.3 MATRIZ ANSOF 

 

Segundo o site Porter (1998), a Matriz Ansoff é uma ferramenta 

utilizada pelas empresas para analisar e planejar suas estratégias 

empresariais de crescimento. A matriz mostra quatro estratégias que podem 

ser usadas para ajudar uma empresa a crescer e também analisa o risco 

associado a cada uma delas. 

A matriz foi desenvolvida pelo consultor Harry Igor Ansoff e foi 

publicada na Harvard Business Review em 1957. A Matriz Ansoff ajudou muitos 

https://www.siteware.com.br/gestao-estrategica/tipos-de-estrategias-empresariais/
https://www.siteware.com.br/gestao-estrategica/tipos-de-estrategias-empresariais/


21  

profissionais de marketing e líderes a entender os riscos de crescimento de 

seus negócios. 

 
Na prática, ela é uma base de 4 estratégias de crescimento baseada 

na relação entre produtos novos x existentes e mercados novos x existentes. 

 

 
Matriz Ansoff Ateliê Sil Doces 

 

Fonte: Autoras do Trabalho (2021). 

 

A matriz Ansoff foi aplicada na empresa de acordo com as informações 

fornecidas pela mesma, para a realização da estratégia. Pode-se observar a 

cima Produtos existentes e novos, em Mercados existentes e novos. 

Produtos 

congelados 

Tortas sem 

lactose 

Tortas 
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4. IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES 
 

A ideia de ser realizado o estágio na empresa Ateliê Sil doces, surgiu 

porque uma das alunas é a sócia proprietária da empresa. Foi visto no estágio 

uma oportunidade de maior desenvolvimento da empresa, e a partir dos 

resultados solucionar problemas que provavelmente sem esse estudo, não 

seriam vistos de quem está dentro da empresa, onde trouxe vários benefícios e 

mais satisfação. 

 

 
5. ORGANIZAÇÃO 

 

Organização empresarial é um conjunto de funções e cargos 

hierárquicos aos quais todos os integrantes da empresa estão sujeitos. Ela 

deve ser pautada pela lógica e pela racionalidade, avaliando que os métodos 

de gestão incidam com nitidez e claridade. 

Segundo o autor Bowdicht define-se como: 

Estrutura genericamente como os padrões de trabalho e 
disposições hierárquicas que servem para controlar ou 
distinguir as partes que compõem uma organização. Para o 
autor, a estrutura é concebida em termos da divisão e 
especialização do trabalho (diferenciação) e da maneira como 
é ordenada e controlada (integração). (BOWDICHT, 1992, 
p92). 

 

5.1 HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 
 

A empresa Ateliê Sil Doces surgiu de uma necessidade financeira, onde 

a dona estava recentemente desempregada, com dois filhos e casa pra manter, 

foi onde ela viu a confeitaria como uma oportunidade de ter uma renda 

novamente, e consequentemente melhorar de vida. Silmara que já possuía 

bastante experiência na área, e um grande sonho em ter uma empresa de 

doces (sempre amou cozinhar) então optou por começar na produção dos seus 

próprios doces, na companhia de sua filha (na época desempregada também) 

iam de porta em porta oferecer seus produtos, no começo levavam pequenas 

quantidades para vender, a procura foi aumentando, os docinhos e bombons 

se transformaram em centos, os bolos no pote em tortas maiores, a clientela foi 

se fidelizando, assim pessoas de outras cidades começaram acompanhar o 
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C 

Produção 

Assessoria contábil/RH Proprietário 

Cozinha 

Modelagem 

trabalho delas, e assim se consolidou o Ateliê Sil Doces, empresa do ramo de 

doces, que atendem a eventos em geral, situados em Califórnia, mas com 

clientes em toda a região. O Ateliê é uma empresa familiar, de produção 

totalmente artesanal, localizada no fundo da residência da família. Com muitos 

projetos em mente, estão sempre em busca de conhecimento, se 

aperfeiçoando e buscando novidades para de diferenciar no mercado! Silmara 

hoje compartilha seu sonho com filha e marido, que embarcaram nessa juntos. 

 
 

5.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
 

Segundo Vasconcelos, estrutura organizacional é definida como: 

O resultado de um processo no qual à autoridade é distribuída, 
as atividades são especificadas (desde os níveis mais baixos 
até a alta administração) e um sistema de comunicação é 
delineado, permitindo que as pessoas realizem as atividades e 
exerçam a autoridade que lhes compete para o alcance dos 
objetivos da organização. (VASCONCELOS, 1989, p 3). 

 
 
 
 
 
 

Figura 1 - Organograma da Empresa Ateliê Sil Doces 
 
 

 
 

 
 
 

Fonte: Autoras do Trabalho (2021) 

Contas a receber Compra de insumos 

Contas a pagar MKT Venda 

Limpeza Financeiro Comercial 
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Por se tratar de uma empresa de pequeno porte foi realizado o 

organograma simples, com base nos principais cargos da empresa. 

 

 
5.3 UNIDADES ORGANIZACIONAIS 

 

No Ateliê Sil Doces são três pessoas que possuem a autoridade na 

empresa e possuem empregos fixos, começando pela Dona que tem a palavra 

final, a filha e o marido, e mais três funcionários auxiliares, que são contratados 

em dias movimentados. A Dona é responsável pela produção dos bolos, tortas 

e sobremesas, e pelo atendimento ao cliente. A filha é responsável pela 

produção dos docinhos, pelo marketing e divulgação, e o pós venda. O marido 

é também responsável pelos docinhos, pela reposição do estoque e 

organização do ambiente. Já os funcionários, um deles possui função fixa, que 

é a da limpeza, os outros dois se dividem nas funções da produção e 

organização do ambiente. 

 

 
5.3.1 Unidade Organizacional Principal 

 

A unidade organizacional principal ou de nível superior é aquela que 

está um nível acima de outra unidade organizacional na hierarquia 

organizacional. Um principal pode ter vários secundários. Por exemplo, uma 

unidade organizacional modelo de curso pode ser o principal de diversas 

ofertas de curso secundárias. 

 

 
5.3.5 Departamento Administrativo 

 

Possui a responsabilidade de elaborar as estratégias da empresa, 

gerenciar as tarefas, fiscalizar as atividades dos demais departamentos e tomar 

decisões importantes. É o departamento administrativo que deve liderar os 

demais setores e coordená-los para que haja alinhamento entre eles a fim de 

alcançar os resultados desejados pela empresa. 

Com base nas outras atividades exercidas pelos setores da empresa, o 

departamento administrativo também tem a função de reunir informações 
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importantes para traçar novos objetivos e estratégias para a empresa. Por isso, 

é fundamental que esse departamento tenha conhecimento de todos os 

processos que acontecem dentro de uma organização. 

 
 

5.3.6 Departamento Financeiro 

 
O departamento financeiro é responsável por administrar todos os 

recursos de uma empresa. Sua função é exercer controle no fluxo de caixa, 

garantindo uma boa gestão sobre as despesas, receita repasse de recursos e 

demais movimentações financeiras. 

A boa administração de recursos, corte de custos e investimentos 

corretos podem refletir em melhores resultados e, consequentemente, trazer 

mais crescimento para a empresa. 

 
5.3.7 Recursos Humanos (RH) 

Em uma empresa com muitos funcionários, o RH tem um papel 

fundamental para o sucesso e crescimento da organização, sendo o 

departamento responsável por espalhar a cultura organizacional, capacitar e 

estimular os funcionários, realizar a comunicação interna, garantir a segurança 

no trabalho etc. Além disso, o setor de RH deve assumir um papel responsivo e 

ser operante nas estratégias da empresa de uma maneira geral, devendo 

alinhar as políticas de cada setor com os objetivos e resultados desejados pela 

organização. 

O RH também contém o cargo de contratar e demitir pessoas e cumpre 

um importante papel para reter pessoas capacitadas e qualificadas. 

 
5.3.8 Departamento Comercial 

Esse setor é responsável pelas atividades de venda da empresa, 

desde as estratégias de divulgação dos produtos ou serviços até a prospecção 

e fidelização de clientes. O departamento comercial tem uma função muito 

importante para a empresa, já que o sucesso dela depende (e muito) dos 

resultados da venda dos produtos finais. 
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Sua empresa pode até ter um bom departamento administrativo, 

financeiro e de RH, mas de nada adianta se ela não tiver um departamento 

comercial atuante e que traga bons resultados. Portanto, se você quer que 

suas vendas prosperem, tenha um departamento comercial de qualidade em 

sua empresa. 

Os departamentos de uma empresa devem dialogar entre si e 

contribuir de maneira efetiva para o sucesso da organização. Sem uma divisão 

de tarefas e funções, a empresa corre o risco de não alcançar os resultados 

desejados e pode, até mesmo, ir à falência pela má gestão de recursos, 

pessoas e demais atividades importantes de uma empresa. 

 
 

5.4 LAYOUT 
 

O Layout possui responsabilidade importante em uma empresa, uma 

vez que, decidir o locar das devidas instalações, máquinas equipamentos e 

pessoal de produção. Dentro de um local/espaço disponível, o layout procura 

uma combinação otimizada das instalações industriais, a fim de permitir o 

máximo rendimento da produção, através da melhor distância e no menor 

tempo possível. (MARQUES, 2009 p51). 

Segundo o autor Paoleschi: 
 

O arranjo físico procura uma combinação otimizada das 

instalações indústrias e de tudo que concorre para a produção, 

dentro de um espaço disponível. Visa harmonizar e integrar 

equipamento, mão de obra, material, áreas de movimentação 

estocagem, administração, mão de obra indireta, enfim, todos 

os itens que possibilitam uma atividade industrial. 

(PAOLESCHI, 2009, p. 207) 

 
 

O objetivo geral de um layout é proporcionar um fluxo de trabalho de 

materiais fluido através da fábrica, ou um padrão de tráfego que não seja 

complicado tanto para clientes como para trabalhadores em uma organização 

de serviços, desta forma fica emitente que, para que haja o bom planejamento 

como esses sejam seguidos à risca, a fim de se obter o sucesso esperado. 

(MARQUES, 2009 p51) 
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Banheiro Cozinha 1 

(principal) 

Cozinha 2 

Almoxarifado 

Acesso a 

Empresa 

Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

Casa 

O planejamento de um arranjo físico é recomendável a qualquer 

empresa, grande ou pequena. Com um bom layout obtêm-se resultados 

surpreendentes na redução de custos de operação e no aumento da 

produtividade e eficiência. Na implantação de uma nova empresa, esse 

planejamento é imprescindível. Naquelas já montadas, uma mudança no 

processo de produção ou fluxo do serviço introdução de novos produtos ou 

serviços, a necessidade de redução de custos, a expansão de uma seção, etc. 

 
Layout da Empresa Ateliê Sil Doces 

 

 

 

A empresa é localizada no fundo da casa da família, temos na imagem 

a entrada onde acontecem as retiradas dos produtos, depois temos o acesso a 
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produção, que está na lateral da casa, ao fundo tem um ambiente dividido em 

quatro espaços: banheiro pessoal, almoxarifado, onde ficam guardados o 

estoque dos produtos usados no Ateliê, ao lado temos a cozinha que é dividida 

em duas partes, na cozinha(1) acontece a maior parte produção, sendo de 

bolos, tortas e sobremesas, e já na outra cozinha(2) é feita a produção dos 

docinhos, ambos ambientes se conversam entre si, são bem arejados e 

equipados de acordo com a necedade deles. 

 

 
5.5 PROCESSOS OPERACIONAIS 

 
 

No processo operacional é importante ter um direcionamento das 

qualificações exigidas em cada função operacional, definir habilidades, 

quantidade de pessoas e descrever o processo operacional, executando as 

tarefas propostas pela empresa e analisando qual a capacidade máxima de 

produção, fator importante para que a empresa atenda com qualidade e 

pontualidade seus clientes, sendo este um dos pontos fortes de sua empresa. 

Segundo o autor a Harry Miller: 
 

Considera que não há rigorosamente um objetivo para os 

estudos de processos, mas vários, objetivos secundários que 

responderiam a um objetivo mais amplo, ligado a todo o 

trabalho operacional da organização. (HARRY MILLER, 1998). 

 
 

5.5.1 Fluxograma horizontal (FH) 

 
 

De acordo com Chiavenato (2010), Diagrama ou Fluxograma Horizontal 

(FH) tem como objetivo apresentar uma definição completa e ao mesmo tempo 

abreviada, de um sistema de informações administrativo. Esta definição serve 

de base para a estimativa do sistema de informações para o planejamento e 

projeção do sistema de controles internos. Estes métodos são aplicáveis a 

todos os tipos de sistemas, incluindo os sistemas manuais e informatizados. 

Essa técnica oferecem as seguintes vantagens: Possui menos tempo para 
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Tem no Estoque 

Início 

Canais de Venda 

 
Venda Efetuada 

 
Tirar pedido 

Produção 

Entrega ao Cliente 

serem entendidos do que as definições narrativas; obtém facilidades em 

representar o fluxo de transações; fornecem facilidades na modernização de 

alterações nos sistemas. 

 

 
Fluxograma Horizontal da Empresa Ateliê Sil Doces 

 
 

 

 

  Sim 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sim 
 
 
 

 

Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 
 
 

No fluxograma horizontal é dado início pelos canais de vendas, os 

meios que os clientes vão usar para procurar pela empresa, ligação ou redes 

sociais, depois são finalizados as vendas, conferindo se há estoque suficiente, 

 

Tem Matéria-prima 

Fim 

Produzir 
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nesse caso sim, então é direcionado para a produção. A matéria prima é 

existente, portanto, finaliza-se a produção e é entregue o produto final ao 

cliente. 

 

 
5.5.2 Fluxograma Vertical 

 

Cruz (2013) o fluxograma vertical, também denominado diagrama do 

processo, folha do processo, é um fluxograma em um formato diferente, é 

formado por colunas verticais, onde se tem as simbologias referente ao 

processo, descrição, e outras informações referentes as operações. 

A   característica   do   fluxograma    vertical    é    a    sua    facilidade 

de entendimento devido a sua maior clareza, e por ter mais informações do que 

um fluxograma comum ou “horizontal”. 

É o formato mais usado nas empresas para visualização do processo, 

justamente por ser mais completo, pois consiste em poder ser impresso como 

formulário padronizado; Rapidez de preenchimento; Maior clareza de 

apresentação; Grande facilidade de leitura por parte dos usuários. 
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Fluxograma Vertical da Empresa Ateliê Sil Doces 
 

Rotina Fluxograma 

Vertical 

 
Símbolos 
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Operação 3 
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Transporte 1 

Proposta  

 

Controle 2 
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Espera 2 

Empresa: Ateliê Sil 

Doces 

 

 

Arquivo Provisório 0 
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Pamela Osatchuk 

 

 

Arquivo Definitivo 0 

 
 
 
 

Nº  
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3  

 

  

 

 

 

 

 

Produção Verificação do 
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4     

 

 

 

 

 

Produção Produção 

5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção Entrega do produto 

Fonte: Autores do Trabalho (2021) 
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Acima temos o Fluxograma Vertical da Empresa, mostrando os 

caminhos que os produtos percorre, desde a venda, ate a entrega final do 

produto ao cliente. 
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6. OBSERVAÇÃO DA REALIDADE ORGANIZACIONAL 
 

Nesse tópico foi utilizado o gráfico Radar que de acordo com 

Tarapanoff (2004), é um método gráfico de apresentar dados multivariáves na 

forma de um gráfico bidimensional de três ou mais variáveis. 

Foram abordadas as dimensões presentes da empresa, Inovação, 

Marketing, Marketing Digital / Virtual, Meio Ambiente, Produção, Qualidade e 

Gestão. No gráfico 1 é possível observar a análise geral da aplicação do 

diagnóstico empresarial na empresa Sil Doces. 

 

 
Gráfico 1- Análise Geral 

 

Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 

O gráfico 1 foi apresentado as 7 dimensões, sendo elas Inovação, 

Marketing, Marketing digital, Meio Ambiente, Produção, Qualidade e Gestão. 

Como observado, a dimensão que mais se destacou foi a dimensão de 

Inovação, pois é um grande foco na empresa, sendo o seu destaque fazendo 
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se diferenciar da concorrência. A Produção, Qualidade, Marketing e Marketing 

digital, também são pontos altos e importantes da empresa, que podem ser 

melhorados. Já Meio Ambiente e Gestão são dimensões que precisam ser 

mais investidas, pois são pontos que são de grande importância no 

desenvolvimento da empresa. 

 

 
7. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

O tópico de análise e discussão foi trabalhado as dimensões de Gestão, 

Inovação de Produto, Marketing, Marketing Digital, Meio Ambiente Produção e 

Qualidade, onde foram resultantes da aplicação do diagnóstico empresarial na 

empresa Ateliê Sil Doces. 

 

 
7.1 GESTÃO 

 

Segundo o autor Rodriguez (2010), define gestão como sendo a forma 

que os relacionamentos entre as pessoas acontecem, na busca de um objetivo 

comum. 

A autora Bárbara et al. (2008), define gestão como um conjunto de 

atividades coordenadas para dirigir e controlar um grupo de pessoas e 

instalações com responsabilidade, autoridade e relações definidas. 

Posto isto, foram propostas algumas ações para a empresa realizar ao 

longo tempo, colaborando com seu desenvolvimento interno. 

Ação 1 Capacitação de Colaboradores – A capacitação de 

colaboradores é importante para que sejam desenvolvidas melhores as 

atividades, fazendo com que se sintam mais motivados. 

Ação 2 Finanças da Empresa – A empresa necessita de um controle 

financeiro, como um fluxo de caixa, para que tenha o controle de tudo que 

entra e sai e como gastam e investem o seu dinheiro. 

 

 
No gráfico 2 está demonstrado a dimensão Gestão. 
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Gestão 

Visão da Empresa 

Práticas de Gestão 
6 

Missão da Empresa 

4 

Finanças da Empresa 
2 

Objetivo da Empresa 

Capacitação de 
Colaboradores 

0 Estratégias da 
Empresa 

Desenvolvimento 
Gerencial 

Desempenho da 
Empresa 

Indicadores e Metas 

Plano de Ação 

Gráfico 2- Gestão 
 

Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 

No gráfico 2, a dimensão Gestão apresentou alguns pontos fracos 

como, Indicadores e metas, Missão da empresa, Finanças da Empresa, Visão 

da Empresa, Práticas de Gestão, Objetivo da Empresa e Desenvolvimento 

Gerencial, pois alguns não existem na empresa, e outros estão indefinidos. Já 

o Plano de Ação, Estratégia da empresa e o Desempenho da Empresa 

possuem uma nota alta, porque estão registrados e formalizados. 

 

 
7.2 INOVAÇÃO DE PRODUTO 

 

A inovação de produto trata de novos produtos que são lançados no 

mercado. O que define um produto inovador são os novos recursos. As 

características que trazem algum tipo de valor inédito para o cliente do 

segmento em questão. 

Foram propostas algumas ações para a empresa, como: 
 

Ação 1 Brainstorm – O Brainstorm é uma tempestade de ideias, e é de 

importância para empresa, pois através dele serão realizados reuniões e 

debates, apontando soluções de um problema ou mesmo uma busca por ideias 

inovadoras. 
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Inovação de Produto 
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Ação 2 Parcerias – As parcerias são uma estratégia de cooperação, e 

é vista como uma vantagem, pois as parcerias entre empresas são 

fundamentais para atrair novos clientes, otimizar processos, entre outros. 

No gráfico 3, está demonstrado a dimensão Inovação de Produto. 

 
 
 

 
Gráfico 3- Inovação de Produto 

 

Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 

No gráfico 3, a dimensão Inovação de produto apresentou pontos 

fracos, como o Brainstorm, pois foi utilizado apenas uma vez pela empresa. Já 

as Parcerias, Materiais equipamentos, Estímulos à inovação e Sugestões de 

funcionários são de pouco conhecimento da empresa. Pode-se observar que 

os pontos de foco e de alto investimento da empresa são: Novos Produtos, 

Planeja novos produtos, Analise das sugestões, Lança produtos, Mudanças na 

estética dos produtos, Analise das sugestões dos funcionários e o Grau de 

importância da inovação na empresa, pois são frequentemente analisados. 
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7.3 MARKETING 
 

Segundo os renomados autores Kotler e Keller (2006), o marketing 

envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais, 

sendo definido de uma maneira simplista pelo autor, como uma forma de suprir 

necessidades lucrativamente. Neste sentido, Casas (2007, p.15) menciona 

que: 

Marketing é a área do conhecimento que engloba todas as 

atividades concernentes às relações de troca, orientadas para 

a satisfação dos desejos e necessidades dos consumidores, 

visando alcançar determinados objetivos da organização ou 

indivíduo e considerando sempre o meio ambiente de atuação 

e o impacto que estas relações causam no bem-estar da 

sociedade. (CASAS, 2007 p.15). 

As ações para Marketing foram: 
 

Ação 1 Catálogo – servira como vitrine dos produtos só que impressa, 

onde vai ter imagens e algumas informações dos produtos da empresa, 

mostrando uma variedade para o consumidor. 

Ação 2 A empresa conhece o perfil dos seus clientes - conhecendo os 

gostos e desejos dos principais clientes, conviera como base para saber quais 

as mudanças fazer no cardápio, a forma como atendê-los, as novidades que 

provavelmente vão gostar, e com isso eles vão sentir esse carinho da empresa 

com o seu cliente, causando uma fidelização entre ambos. 

No gráfico 4, está demonstrado a dimensão Marketing. 
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Gráfico 4- Marketing 
 

 
Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 

No gráfico 4, a Estratégia de Preço, Gestão de Relacionamentos com 

Clientes, Marca, Logomarca e Relação com Fornecedores, são pontos fortes 

por serem bem estruturados e registrados, o Catálogo por sua vez não se 

aplica. No Planejamento de marketing e Comunicação com os clientes, são 

informais, no entanto, bem estruturados. Os Meios de divulgação e a Análise 

de ciclo de vida do produto são utilizados de forma esporádica e a Empresa 

conhece somente o perfil de seus clientes ativos. 

 
 
 
 

7.4 MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 
 

Existem diversas definições para o marketing digital, o entanto a 

sucinta definição de Kotler, apresentada a seguir, traz de forma simples e 

completa a essência do marketing: 

“Marketing é a atividade humana dirigida para satisfazer 

as necessidades e desejos por meio da troca. KOTLER, 2006.” 

Ações propostas para Marketing: 
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Marketing Digital / Virtual 

Estratégia de Marketing 
Digital / Virtual 

Representatividade das 
vendas pela internet 

10 Planejamento de 
Marketing Digital / Virtual 

Marketing Vídeo 5 Site Institucional 

Anúncios pagos via 
Google ou Redes Socias 

0 Loja Virtual / E-commerce 
(B2B, B2C, M-… 

Ferramentas de Gestão 

Equipe 

Redes Sociais e Fanpage 

Empresa On Line 

Ação 1 Equipe – É um dos pilares da empresa, sem equipe não há 

produção, sabendo disso é preciso investir e sempre causar motivação nos 

membros, que são de suma importância na empresa, pois é preciso ser além 

de equipe, uma família, onde crescem juntos. 

Ação 2 Marketing de Vídeo - O mundo digital está cada vez maior, é 

preciso estar antenado nas mudanças e acompanhar para não ficar de fora, 

pois o marketing de vídeo está cada vez mais forte no mercado, porque muitas 

pessoas optam por um conteúdo audiovisual, do que leitura. 

No gráfico 5, está demonstrando a dimensão Marketing Digital / Virtual 
 

Gráfico 5- Marketing Digital / Virtual 
 

 
Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 

No gráfico 5, a dimensão Marketing Digital / Virtual apresentou dois 

pontos fortes que são Redes Sociais e Fanpage e Planejamento de Marketing 

Digital/Virtual, são investimentos altos pois são meios utilizados como uma 

vitrine de seus produtos, realizando assim muitas de suas vendas. A empresa 

não possui Site institucional, Loja Virtual e o Marketing de vídeo. A Ferramenta 

de gestão e os Anúncios Pagos a empresa tem o conhecimento mais não as 

utiliza. Representatividade das vendas pela internet, Equipe, Empresa online e 



40  

Meio Ambiente 

Licença Ambiental 

Indicadores de 
Desempenho 

3 Cadastro Técnico 
Federal - IBAMA 

2 

Eficiência Energética 
(energia) 1 

Política Ambiental 

Captação de Água da 
Chuva 

0 
PGRS - Plano de 

Gerenciamento de… 

Efluentes Líquidos 

Reciclagem de 
Resíduos 

Armazenamento 
Temporário dos… 

Destinação de 
Resíduos Gerados 

Estratégia de marketing digital/ virtual são pontos formais e estruturados, 

porém ficaram com uma nota baixa, mas podem ser melhorados. 

 

 
7.5 MEIO AMBIENTE 

 

De acordo com CONAMA (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. Encontra-se na ISO 14001:2004 a seguinte definição sobre meio 

ambiente: “circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-se ar, 

água, solo, recursos naturais, flora fauna, seres humanos e suas inter-relações. 

Ação 1 Reciclagem de Resíduos – Hoje muitas empresas são bem 

vistas no mercado por serem sustentáveis, está cada vez mais “em alta” cuidar 

do meio ambiente, e ganham créditos por isso. Reciclar é importante, 

principalmente em fábricas onde o descarte tem um fluxo ainda maior. 

Ação 2 Captação da Água da Chuva - Atualmente existem muitas 

empresas que trabalham com essa reciclagem de água, são colhidas tratadas 

e reutilizadas, pois a água da chuva não captada gera um grande desperdício. 

No gráfico 6, está demonstrado a dimensão de Meio Ambiente. 
 

Gráfico 6- Meio Ambiente 
 

Fonte: Autores do Trabalho (2020) 
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No gráfico 6, a dimensão Meio Ambiente apresenta vários pontos 

fracos sendo eles, Captação de Água de Chuva da empresa, Eficiência 

Energética, Efluentes e Líquidos, Destinação de Resíduos Gerados, 

Armazenamento Temporário, PGRS, Cadastro Técnico Federal e a Licença 

Ambiental pois a empresa não possui nenhum deles, e não havendo 

necessidades de sua utilização. A Política Ambiental, Indicadores de 

Desempenho e Reciclagem de Resíduos ficaram com uma nota baixa, porém 

são pontos que podem ser investidos e melhorados. 

 

 
7.6 PRODUÇÃO 

 

Segundo Chiavenato (1991), é um processo que consiste na 

combinação dos fatores de produção coma finalidade de satisfazer 

necessidades, e cada empresa adota um sistema de produção para realizar as 

suas operações e produzir seus produtos ou serviços da melhor maneira 

possível, e com isso garantir sua eficiência e eficácia. 

Ação 1 Metas de Produção - Estabelecer as metas, suscitara 

resultados positivos, assim automaticamente será cumprido os objetivos, e com 

isso ficara mais fácil de se alcançar o que deseja, e na produção não é 

diferente. 

Ação 2 Habilidade / Polivalência – É importante para empresa que os 

funcionários sejam polivalentes e que operem em várias maquinas, e para 

serem incentivados é ideal implantar projetos de incentivo e uma remuneração 

extra, servindo como um bom retorno para eles. 

 
No gráfico 7, está demonstrado a dimensão Produção. 
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Equipamentos / 

Produção 
Controle de Produção / 

Planejamento 
10 

Tecnologia / Maquinário 
Cronometragem 

Capacidade de 
Produção 

8 

6 

4 

2 

0 

Metas de Produção 

Espaço Físico Balanceamento 

Instalações Elétricas 

Habilidade / 
Polivalência 

Logística 

Gerenciamento da 
Produção 

Gráfico 7- Produção 

Fonte: Autores do Trabalho (2020) 
 

No gráfico 7, na dimensão Produção foram identificados alguns pontos 

fracos como Logística, Balanceamento, Instalações elétricas e Habilidades / 

Polivalência pois são apenas utilizados conforme a necessidade. As Metas de 

produção, Controle de Produção / Planejamento são informais. Já 

Cronometragem, Equipamentos / Tecnologia / Maquinário, Capacidade de 

produção, Espaço físico são pontos fortes da empresa, pois são formalizados e 

bem estruturados na empresa. 

 

 
7.7 QUALIDADE 

 

Segundo o autor Paladini (1995), surge no Japão "o conceito de 

círculos da qualidade, dentro de um modelo que viria mais tarde a ser 

conhecido como a ‘a abordagem participativa da qualidade’." Para o autor 

Garvin: 

No período da garantia da qualidade, a qualidade passou de 

uma disciplina restrita e baseada na produção fabril para uma 

disciplina com implicações mais amplas para o gerenciamento. 

A prevenção de problemas continuou sendo seu objetivo 

fundamental, mas os instrumentos da profissão se expandiram 

para muito além da estatística. (GARVIN, 2002 p.14). 
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Certificações 

 
Saúde e Segurança no 

Trabalho 

Qualidade 
Funções e 

Responsabilidades 
10 

8 

6 

4 

2 

0 

Seleção de 
Colaboradores 
 

Bem-estar e Satisfação 
dos Colaboradores 

Controle dos Processos Satisfação dos Clientes 

Processos 

Fornecedores da 
Empresa 

Reclamações de 
Clientes 

Desempenho dos 
Produtos/Serviços/Pr… 

Ação 1 Bem-estar e Satisfação dos Colaboradores – Um ambiente de 

trabalho precisa estar em harmonia para assim o trabalho fluir, não é fácil 

manter dessa forma pois são pessoas diferentes trabalhando juntas, mas 

quanto melhor for mais o trabalho terá rendimento. 

Ação 2 Satisfação dos Clientes - O foco principal em uma empresa são 

os clientes, tudo é feito para eles e pensando sempre em como agrada-los, não 

é algo fácil satisfaze-los, o mercado é muito grande, são muitas opções de 

produtos e marcas, é preciso ter um diferencial, além de uma ótima qualidade 

para se sobressair. Um ótimo atendimento, um marketing bem feito e um 

produto de ótima qualidade são diferencias para um cliente. 

No gráfico 8, está demonstrado a dimensão Qualidade 
 

Gráfico 8- Qualidade 
 

Fonte: Autores do Trabalho (2020) 
 

No gráfico 8, na dimensao Qualidade pode-se observar os pontos 

fracos que são Processos, Controle dos Processor, Saúde e Segurança no 

trabalho, Funções e Responsabilidades, pois são pontos padronizados e não 

documentados. A Satisfação dos Clientes é avaliada periodicamente por 

métodos formais, apenas pra um grupo de clientes, e o Bem-estar e Satisfação 

dos Colaboradores são decorrentes de análises eventuais. Já as Certificações, 
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Seleção de Colaboradores, Reclamação de Clientes, Desempenho dos 

produtos e Fornecedores da empresa, são todos formais e registrados. 
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8. PLANO DE AÇÃO 
 

Neste capítulo serão demonstrados os planos de ação das dimensões, 

Gestão, Inovação de Produto, Marketing, Marketing Digital / Virtual, Meio 

Ambiente, Produção, Qualidade e Gestão, conforme a ferramenta 5W2H. 

 

 
8.1 GESTÃO 

 

Neste tópico a seguir será apresentado as ações da dimensão Gestão. 
 

Quadro 1 – Plano de Ação Gestão 
 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações Como fazer? Atividades Até quando fazer? Quem fará? Onde fazer? Quanto que vai custar? 

 
 

165 

 
 

GESTÃO 

 

 
Capacitação de 

Colaboradores 

 

 
Os colaboradores são capacitados 

eventualmente. 

Desenvolver a 

capacitação de 

colaboradores, de 

forma que todos os 

colaboradores sejam 

capacitados. 

 

Será desenvolvido 

através de cursos de 

capacitação. 

 
 

ago/21 

 

 
Os funcionários 

da empresa. 

 

O curso será 

realizado no 

CENAC 

 
 

R$ 1.000,00 

 
 

 
173 

 
 

 
GESTÃO 

 
 

Finanças da 

Empresa 

 
 

 
Não existem controles financeiros. 

Elaborar controles 

financeiros, com 

utilização de fluxo de 

caixa e orçamento 

com horizonte de pelo 

menos um ano. 

 
Será adquirido um novo 

computador para empresa, 

sendo instalado um 

programa para controle 

financeiro. 

 
 

 
jul/21 

 
 

 
Estagiários 

 
 

 
Na Empresa 

 
 

 
R$ 2.000,00 

 
Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 

Na ação da área dimensão Gestão será trabalhado a Capacitação de 

Colaboradores, que hoje são capacitados eventualmente, e pretende-se 

desenvolver a capacitação de colaboradores de forma que todos os 

colaboradores sejam capacitados, onde todos os funcionários da empresa 

farão um curso de capacitação no SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial) em Apucarana-PR, e está previsto para agosto de 2021. 

A segunda ação da dimensão Gestão, é Finanças da Empresa, que no 

momento não existe nenhum tipo de controle financeiro na empresa, um dos 

objetivos será adquirir um novo computador para empresa, sendo instalado um 

programa para controle financeiro, para assim os estagiários elaborarem um 

fluxo de caixa, e pretende-se realizar até julho de 2021. 



46  

8.2 INOVAÇÃO DE PRODUTO 
 

Neste tópico a seguir será apresentado as ações da dimensão Inovação 

de Produto. 

Quadro 2 - Inovação de Produto 
 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações Como fazer? Atividades Até quando fazer? Quem fará? Onde fazer? Quanto que vai custar? 

 
 

210 

 

 
INOVAÇÃO DE 

PRODUTO 

 

Braisntorm 

(tempestade de 

idéias) 

 

 
Conhece o método mas não utiliza 

ou utilizou apenas uma vez. 

Realizará o método 

Brainstorm para 

levantamento de 

ideias, 

constantemente e 

regularmente. 

 
Como a empresa é 

familiar, será aplicado o 

Brainstorm através de 

reuniões uma vez ao mês. 

 
 

jan/21 

 

 
Os funcionários 

da empresa. 

 
 

Na Empresa 

 
 

R$ 0,00 

 
 
 

271 

 
 

 
INOVAÇÃO DE 

PRODUTO 

 
 
 

Parcerias 

 
 

 
Utiliza eventualmente quando 

oferecidas pelos parceiros. 

Buscar e utilizar 

frequentemente de 

parcerias com o 

Sistema S, 

Universidades, 

Centros de 

Pesquisas, 

Fornecedores. 

 

 
Buscar agencias de 

publicidade, e de pessoas 

que sejam do meio de 

divulgação. 

 
 
 

ago/21 

 
 
 

Digital Influencer 

 
 
 

Redes Sociais 

 
 
 

R$ 350,00 

 
Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 
 

 

Na dimensão Inovação de Produto, será elaborada a ação Brainstorm, 

onde a empresa utilizou apenas uma vez. O objetivo é que seja realizado o 

método do Brainstorm através de reuniões para levantamentos de ideias ao 

menos uma vez ao mês, fazendo com que todos os funcionários participem, e a 

data prevista para realização é janeiro de 2021. 

A segunda ação são as Parcerias, que são utilizadas eventualmente pela 

empresa, o proposto é buscar agências de publicidade ou de pessoas que 

trabalham com esse meio de divulgação, onde seria contratada uma digital 

influencer, que através de redes sociais buscaria parcerias para a empresa, a 

data prevista para a realização da ação é agosto de 2021. 

 

 
8.3 MARKETING 

 

No tópico a seguir será apresentado as ações da dimensão Marketing. 
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Quadro 3 - Marketing 
 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações Como fazer? Atividades Até quando fazer? Quem fará? Onde fazer? Quanto que vai custar? 

 

358 

 

MARKETING 

 

Catálogo 

 

Não possui / Não se aplica. 

Criar um catálogo 

impresso, catálogo 

digital e design 

moderno. 

 
Contratar um profissional 

de designe gráfico. 

 

dez/20 

 

Profissional Josiel 

 

Studio 

 

R$ 250,00 

 

316 

 

MARKETING 

A empresa 

conhece o perfil 

dos seus clientes 

 
Conhece parcialmente o perfil de 

todos os seus clientes ativos. 

Conhecer o perfil 

completo de todos 

os seus clientes 

ativos. 

Criar uma planilha no 

Excel, com todos os 

nomes de clientes, e seu 

perfil. 

 

nov/21 

 

Gestores 

 

Na Empresa 

 

R$ 0,00 

 
Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 
 

 

Na dimensão Marketing, a primeira ação que será trabalhada é a de 

Catálogo, pois a empresa não possui. Exposto a ação, será contratado o 

profissional de design gráfico Josiel Martins, que desenvolvera catálogos 

impressos, digitais com um design moderno, no qual a data prevista é 

dezembro de 2020. 

A segunda ação é A empresa conhece o perfil de seus clientes, hoje 

conhece parcialmente o perfil dos clientes, mas vai buscar conhecer o perfil 

completo de todos os clientes ativos, pois os gestores da empresa farão uma 

planilha no Excel, com todos os nomes de clientes e seus respectivos perfis, 

onde pretende-se realizar essa ação até novembro de 2021. 

 

 
8.4 MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 

 

No tópico a seguir será apresentado as ações da dimensão Marketing 

Digital / Virtual. 

Quadro 4 - Marketing Digital / Virtual 
 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações Como fazer? Atividades Até quando fazer? Quem fará? Onde fazer? Quanto que vai custar? 

 
 

 
449 

 

 
MARKETING 

DIGITAL / 

VIRTUAL 

 
 

 
Equipe 

 

Utiliza a mesma equipe do 

departamento comercial da 

empresa, sendo esta mais uma 

atividade para o setor. 

Possuir equipe de 

profissionais, 

específica e 

constante para 

administrar o site, 

loja virtual e as 

redes sociais. 

 

Dividir os funcionários por 

setores, para cumprir 

cada função 

individualmente. 

 
 

 
dez/20 

 
 

 
Gestores 

 
 

 
Na Empresa 

 
 

 
R$ 0,00 

 
 

472 

 

MARKETING 

DIGITAL / 

VIRTUAL 

 
 

Marketing Vídeo 

 
 

Não possui. 

 

Criar vídeo 

institucional e vídeos 

dos produtos. 

Serão gravados vídeos, 

mostrando os produtos 

que a empresa fabrica, 

atraindo a atenção das 

pessoas para um 

conteúdo audiovisual. 

 
 

dez/21 

 
 

Gestores 

 
 

Na Empresa 

 
 

R$ 0,00 

 
Fonte: Autores do Trabalho (2020) 
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Na dimensão de Marketing Digital / Virtual, a ação trabalhada refere-se 

à de Equipe, onde a empresa utiliza a mesma equipe do departamento 

comercial acarretando mais uma atividade para o setor, o objetivo será possuir 

equipe especificas para administrar os sites e redes sociais, sendo assim os 

Gestores da empresa dividirão os funcionários por setores para cada função 

ser cumprida individualmente, pretende-se cumprir essa ação até dezembro de 

2020. 

O Marketing de vídeo é outra ação que a empresa não possui, desse 

modo o proposto será criar vídeos institucionais e dos produtos, onde os 

Gestores ficaram responsáveis por gravarem os vídeos mostrando os produtos 

que a empresa produz, fazendo com que a atenção das pessoas sejam 

atraídas para um conteúdo audiovisual, e a data prevista para a realização 

desta ação é dezembro de 2021. 

 

 
8.5 MEIO AMBIENTE 

 

Neste tópico a seguir será apresentado as ações da dimensão Meio 

Ambiente. 

Quadro 5 - Meio Ambiente 
 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações Como fazer? Atividades Até quando fazer? Quem fará? Onde fazer? Quanto que vai custar? 

 
 

 
549 

 
 

MEIO 

AMBIENTE 

 
 

Reciclagem de 

Resíduos 

 

Os resíduos recicláveis são 

enviados/doados para terceiros e 

não há registros destas 

transferências. 

Os resíduos 

recicláveis serão 

enviados/doados 

para terceiros e 

hávera registros 

destas 
transferências. 

 

 
Documentar esses 

registros, dando seriedade 

a esse processo. 

 
 

 
jan/21 

 
 

 
Gestores 

 
 

 
Na Empresa 

 
 

 
R$ 100,00 

 
 
 

564 

 
 

 
MEIO 

AMBIENTE 

 
 

 
Captação de Água 

da Chuva 

 
 

 
Não tem processo de captação da 

água da chuva. 

A empresa terá 

processo de 

captação da água da 

chuva, utilizando no 

processo produtivo, 

bem como na 

limpeza e higiene. 

 
Contratar empresas que 

façam esse trabalho, 

assim essa água tratada 

poderá ser usada nos 

processos da empresa, 

evitando desperdícios. 

 
 
 

mai/21 

 
 

Empresa de 

Tratamento de 

água 

 
 
 

Área externa da E 

 
 
 

R$ 300,00 

 
Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 

Na dimensão Meio Ambiente, Reciclagem de produtos será a primeira 

ação a ser estudada, onde é preciso registrar todos os envios de resíduos, é 

importante pois causa seriedade na situação, já que são poucas empresas que 

praticam essa ação, muitas delas nem possui o descarte correto, por isso é 
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preciso o registro dessas transferências, essa mudança está prevista para 

janeiro de 2021. 

A segunda ação é a Captação de água da chuva, pois a empresa não 

possui. Muito se fala em reutilizar, pois a água do mundo está escassa, em 

muitos lugares já se ouve falar sobre a falta dela, pensando nisso, a empresa 

terá processo de captação da água da chuva sendo utilizada para processos 

produtivos, limpeza e higiene, para isso acontecer será contratada Empresas 

de Tratamento de água, e essa ação está prevista para maio de 2021. 

 

 
8.6 PRODUÇÃO 

 

 
Neste tópico a seguir será apresentado as ações da dimensão 

Produção. 

Quadro 6 - Produção 
 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações Como fazer? Atividades Até quando fazer? Quem fará? Onde fazer? Quanto que vai custar? 

 
 

 
817 

 
 

 
PRODUÇÃO 

 
 

 
Metas de Produção 

 
 

 
Possui metas informais. 

 
Possuir metas de 

produção 

formalizadas 

somente na esfera 

gerencial. 

Estipular metas diárias, 

em todos os setores da 

empresa, assim todos os 

funcionários terão acesso, 

fazendo com que sejam 

beneficiados em bater 

essas metas. 

 
 

 
jan/21 

 
 

 
Funcionários 

 
 

 
Na empresa 

 
 

 
R$ 0,00 

 
 
 

849 

 
 
 

PRODUÇÃO 

 
 

 
Habilidade / 

Polivalência 

 
 

Alguns funcionários operam várias 

máquinas e são incentivados a 

esta prática. 

Fazer com que os 

funcionários sejam 

polivalentes, 

operando várias 

máquinas sem 

resistência e 

incentivados a operá- 

las. 

Fazendo projetos de 

incentivo e remuneração 

extra, que sirva como um 

bom retorno para eles 

mesmo, acarretando 

consequências muito 

positivas. 

 
 
 

mar/21 

 
 
 

Gestores 

 
 
 

Setor de Funcioná 

 
 
 

R$ 300,00 

 
Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 
 

 

Na ação da área de Produção será trabalhado Metas de Produção, 

onde a empresa possui apenas metas informais, o objetivo é possuir metas de 

produção formalizadas na esfera gerencial, sendo assim todos os funcionários 

serão estipulados a metas diárias, fazendo com que sejam beneficiados em 

bater essas metas, e pretende-se realizar até janeiro de 2021. 

Outra ação da dimensão Produção é Habilidade / Polivalência, onde os 

funcionários operam em várias maquinas e são incentivados a esta pratica, a 



50  

meta é que os funcionários sejam polivalentes operando várias maquinas sem 

resistência e incentivados a opera-las, para isso os Gestores implantarão no 

setor de funcionários, projetos de incentivo e remuneração extra, servindo 

como um bom retorno para eles, e a data prevista para execução da ação é 

março de 2021. 

 

 
8.7 QUALIDADE 

 

Neste tópico a seguir será apresentado as ações da dimensão 

Qualidade. 

Quadro 7 - Qualidade 
 

Código Área Tópico Situação O que fazer? Ações Como fazer? Atividades Até quando fazer? Quem fará? Onde fazer? Quanto que vai custar? 

 
 
 
 

916 

 
 
 
 

QUALIDADE 

 
 

Bem-estar e 

Satisfação dos 

Colaboradores 

 

 
São adotadas ações para 

promover o bem-estar e a 

satisfação dos colaboradores 

decorrentes de análises eventuais. 

Adotar ações para 

identificar e 

promover o bem- 

estar e a satisfação 

dos colaboradores 

decorrentes de 

análises regulares. 

Serão feitos questionários 

e conversas para avaliar 

a satisfação dos 

funcionários em relação a 

empresa, para que assim, 

sejam tomadas 

providências. 

 
 
 
 

jan/21 

 
 
 
 

Gestores 

 
 
 
 

Na Empresa 

 
 
 
 

R$ 0 

 
 
 

 
923 

 
 
 

 
QUALIDADE 

 
 
 
 

Satisfação dos 

Clientes 

 
 

A satisfação dos clientes é 

avaliada periodicamente por meio 

de método formal para alguns 

grupos de clientes. 

Fazer com que a 

satisfação dos 

clientes seja 

avaliada 

periodicamente por 

meio de método 

formal para os 

principais grupos de 

clientes. 

A pós venda nesse caso 

é de extrema importância, 

pois é uma avaliação 

após o cliente provar do 

produto, assim ele vai dar 

sua avaliação, fazendo 

com o que esteja ruim seja 

reavaliado. 

 
 
 

 
dez/21 

 
 
 

 
Gestores 

 
 
 

 
Empresa 

 
 
 

 
R$ 0,00 

 
Fonte: Autores do Trabalho (2020) 

 
 

 

Qualidade é a última dimensão, sendo sua primeira ação o Bem-estar e 

Satisfação dos Colaboradores, que hoje são decorrentes de analises eventuais, 

os Gestores pretendem fazer analises decorrentes regulares, através de 

questionários e conversas, para assim saberem como estão se sentindo os 

colaboradores em relação a empresa, pretende-se adotar está ação em janeiro 

de 2021. 

A segunda ação é a Satisfação dos Clientes, que hoje é avaliada 

periodicamente por método formal para alguns grupos de clientes, o objetivo é 

que seja avaliada periodicamente para os principais grupos de clientes com 

maior fluxo, para a empresa ter uma base de como está sendo o desempenho 

na visão dos clientes, fazendo com que os Gestores cheguem na conclusão 

das mudanças necessárias, essa ação está prevista para dezembro de 2021. 
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9. CRONOGRAMA DAS AÇÕES 
 

Neste tópico é apresentado as datas previstas para a realização das 

atividades na empresa. 

Cronograma das Ações 
 

Área Tópico Até quando fazer? 

 
GESTÃO 

 

Capacitação de 

Colaboradores 

 
Agosto de 2021 

 
GESTÃO 

 
Finanças da Empresa 

 
Julho de 2021 

 

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO 

 

Brainstorm (tempestade 

de ideias) 

 
Janeiro de 2021 

 

INOVAÇÃO DE 

PRODUTO 

 
Parcerias 

 
Agosto de 2021 

MARKETING Catálogo Dezembro de 2020 

MARKETING 
A empresa conhece o 

perfil dos seus clientes 
Novembro de 2021 

 

MARKETING 

DIGITAL / VIRTUAL 

 
Equipe 

 
Dezembro de 2020 

 

MARKETING 

DIGITAL / VIRTUAL 

 
Marketing Vídeo 

 
Dezembro de 2021 
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MEIO AMBIENTE 

 
Reciclagem de Resíduos 

 
Janeiro de 2021 

 
 
 

MEIO AMBIENTE 

 

 
Captação de Água da 

Chuva 

 
 
 

Maio de 2021 

 
 
PRODUÇÃO 

 
 
Metas de Produção 

 
 
Janeiro de 2021 

 
PRODUÇÃO 

 
Habilidade / Polivalência 

 
Março de 2021 

 
QUALIDADE 

Bem-estar e Satisfação 

dos Colaboradores 

 
Janeiro de 2021 

 
 
QUALIDADE 

 
 
Satisfação dos Clientes 

 
 
Dezembro de 2021 

Fonte: Autoras do Trabalho (2021). 
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10. VIABILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL 
 

O planejamento financeiro é um dos aspectos mais importantes de uma 

organização empresarial, principalmente perante o mercado tão volátil e 

dinâmico advindo da consolidação da globalização e a hegemonia do 

capitalismo. 

 
10.1 INVESTIMENTOS 

 

O planejamento financeiro de uma organização empresarial exige 

diversos procedimentos gerenciais. Segundo Neto (2005), o investimento é um 

desses, pode-se definir como sendo um sacrifício em prol da obtenção de uma 

série de benefícios futuros. Investimento “[...] representa a ampliação de capital 

em alternativas que promovem o aumento efetivo da capacidade produtiva de 

um país, determinando maior capacidade futura de gerar riqueza (rendas) ”. 

No momento a empresa Ateliê Sil Doces não tem nenhum tipo de 

investimento. 

 
 

10.2 CUSTOS 
 

A Contabilidade de Custos pode ser definida como o processo ordenado 

onde são usados todos os princípios da contabilidade financeira para registrar 

os custos de operação de um negócio, coletando os dados financeiros e 

contábeis para se estabelecer os custos de produção (Bruni, 2010). Logo está 

atrelada a mensuração dos gastos incorridos aos meios produtivos, Horngren 

(1992, p.4) 

Martins (1998) afirma que a Contabilidade de Custos tem duas funções 

relevantes: o auxílio ao Controle e a ajuda às tomadas de decisões; ainda 

segundo ele em (2003) para o propósito de custeio dos produtos, todo gasto 

deve ser classificado de acordo com sua função em custos ou despesas. 

Bornia (2009), corrobora com Martins e contribui, definindo que os objetivos da 

contabilidade de custos são: a avaliação de estoques, o auxílio ao controle e o 

auxílio à tomada de decisões. 
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Tabela 1 - Custos e Despesas Fixas e Variáveis Ateliê Sil Doces 
 

Custos e Despesas Fixos - Mensal 

Descritivo Valor 
Internet 139,00 
Luz 560,00 
Água 90,00 

 

 
Custos e Despesas Variáveis – Mensal (estimativa) 

Descritivo Valor 
Insumos 4.200,00 
Combustível 350,00 

 
 
 
 
 

 

Custos e Despesas Variáveis - Mensal 
Projeção 100 Docinhos Tradicionais 

Descritivo Valor 
Leite condensado 15,99 
Creme de leite 4,78 
Margarina 1,50 
Chocolate em pó/ coco 2,00 
Forminhas 4,99 
Embalagens 3,69 
Confeito (granulado/coco) 5,80 
Total 38,75 

 
 

As tabelas acima mostram as despesas fixas e variáveis da empresa, 

onde foram projetados custos e despesas variáveis da fabricação de 100 

Docinhos Tradicionais, que é o doce mais vendido mensalmente na empresa. 

 

 
10.3 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E EXERCÍCIO 

 

 
Santos e Schmidt (2015) afirmam que a DRE tem por objetivo evidenciar 

o resultado apurado no período, diante do confronto entre as receitas e ganhos 

com as despesas e perdas apresentadas no exercício. 
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Diante disso, MEI significa Microempreendedor Individual, ou seja, um 

profissional autônomo. Quando você se cadastra como um, você passa a ter 

CNPJ, ou seja, tem facilidades com a abertura de conta bancária, no pedido de 

empréstimos e na emissão de notas fiscais, além de ter obrigações e direitos 

de uma pessoa jurídica. 

 

DRE Ateliê Sil Doces 
 

Demonstração do Resultado do Exercício-DRE- Ateliê Sil Doces 
2020 

Receita com vendas R$ 214.700,00 

(-) Deduções de Vendas - 

Impostos sobre vendas R$ 4.282,00 

Receita líquida R$ 209.818,00 

Custo das mercadorias vendidas R$ 112.778,80 

Lucro bruto R$ 97.639,20 

Despesas operacionais  

Desp. Administrativas R$ 4.010,00 

Resultado operacional líquido R$ 70.668,00 

(-) Previsão impostos sobre lucro R$ 22.961,20 

Lucro liquido do período R$ 22.961,20 
Fonte: Autores do Trabalho (2021) 

 
 

Acima demonstra o confronto das receitas, custos e despesas 

apuradas no exercício de 2020, isso faz com que os gestores tenham uma 

visão geral do desempenho da empresa. Neste caso, perante a receita de 

vendas obtida a organização obteve um lucro significativo, onde poderá 

destinar esse valor para os sócios ou financiamentos próprios, buscando 

expandir o negócio. 

 
 

 
10.4 BALANÇO PATRIMONIAL 

 

Conforme está na NBC T 16.6, a demonstração balanço patrimonial: 
 

É estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, e evidencia qualitativa e 

quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública. O Balanço 

Patrimonial pode ser entendido como o quadro da contabilidade com duas 
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partes, o Ativo e Passivo, em que estão distribuídos os elementos do 

patrimônio público, as duas contas presentes, devem se igualar ao total do 

patrimônio líquido, mais especificamente à conta Resultados Acumulados, 

podendo ser superávit ou déficit, que podem significar respectivamente, 

aumento patrimonial ou redução patrimonial. (KOHAMA, 2012). 

 

 
Balanço Patrimonial Empresa Ateliê Sil Doces 

 

 

Balanço Patrimonial Ateliê Sil Doces-2020 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante R$ 28.206,00 Passivo Circulante 15.136,00 

Caixa R$ 8.206,00 Fornecedores R$ 7.600,00 

Clientes R$ 10.000,00 Salários a Pagar R$ 5.100,00 

Estoque R$ 9.900,00 Obrigações Trabalhistas R$ 2.436,00 

   

   

Ativo não Circulante - Passivo não Circulante - 

    

    

    

Imobilizado 109.891,00 Patrimônio Liquido 122.961,20 

Imóvel R$ 90.000,00 Capital Social R$ 100.000,00 

Equipamentos R$ 19,891,00 Lucros acumulados R$ 22.961,20 

    

TOTAL DO ATIVO R$ 138.097,00 TOTAL DO PASSIVO R$ 138.097,20 

Fonte: Autores do Trabalho (2021). 

 
 

O balanço patrimonial contém os bens e direitos no ativo e as 

obrigações no passivo do empreendimento. Dessa maneira, as maiores contas 

estão no ativo não circulante (ANC) nos imobilizados, com cerca de R$ 

100.00,00 e não passivo não circulante (PNC) nas contas de duplicatas a pagar 

e empréstimos. A partir deste é possível verificar índices de liquidez, no caso a 

organização apresenta um excelente de 2,10 de liquidez geral e endividamento 

de 47,64%, logo em curto prazo estaria cumprindo com suas obrigações 

tranquilamente, esses e outros índices serão tratados mais adiante, com base 

nas demonstrações da empresa. 
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10.5 FLUXO DE CAIXA 
 

De acordo com Araujo (2015), o fluxo de   caixa   é    um    instrumento 

que relaciona os ingressos e saídas (desembolsos)   de   recursos 

monetários no âmbito de uma empresa em   determinado intervalo de 

tempo. A partir da elaboração do Fluxo de Caixa é possível prognosticar 

eventuais excedentes ou escassez de caixa, determinando-se medidas 

saneadoras a serem tomadas. Esse relatório possibilita a organização a 

tomada decisões relacionadas a compra, venda, investimentos, aportes de 

capital pelos sócios captação ou pagamento de empréstimos e 

desinvestimentos, caracteriza um fluxo contínuo entre as fontes geradoras e as 

utilizadoras de recursos, na tabela abaixo: 



 

 

 

Tabela 1- Fluxo de Caixa Ateliê Sil Doces 
 

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 

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

ENTRADAS 15.000,00 17.000,00 17.000,00 25.000,00 20.000,00 17.200,00 16.000,00 16.500,00 16.000,00 16.000,00 17.000,00 22.000,00 

Previsão de recebimento vendas 15.000,00 17.000,00 17.000,00 25.000,00 20.000,00 17.200,00 16.000,00 16.500,00 16.000,00 16.000,00 17.000,00 22.000,00 

TOTAL DAS ENTRADAS 15.000,00 17.000,00 17.000,00 25.000,00 20.000,00 17.200,00 16.000,00 16.500,00 16.000,00 16.000,00 17.000,00 22.000,00 

SAÍDAS             

Fornecedores 6.450,00 7.310,00 7.310,00 10.750,00 8.600,00 7.396,00 6.880,00 7.095,00 6.880,00 6.880,00 7.310,00 9.460,00 

Folha de pagamento 6.000,00 5.000,00 5.000,00 13.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 9.000,00 

INSS a recolher 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

FGTS 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Energia elétrica 450 440 450 700 403 400 430 400 500 520 580 650 

Telefone 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 

Serviços contabilidade 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Combustíveis 330 300 300 450 400 300 250 250 280 300 350 500 

Manut. de veículos 2.000,00 100 100 0 100 50 500 0 100 50 0 200 

Manutenção fábrica 100 50 50 50 120 100 30 50 50 100 110 70 

Despesas diversas 400 250 320 400 350 200 240 250 300 320 400 500 

Férias 1.017,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DAS SAÍDAS 17.114,90 13.817,90 13.897,90 25.717,90 17.340,90 14.813,90 13.697,90 13.412,90 14.477,90 14.537,90 16.117,90 11.747,90 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -2.114,90 3.182,10 3.102,10 -717,90 2.659,10 2.386,10 2.302,10 3.087,10 1.522,10 1.462,10 882,10 10.252,10 

2 SALDO ANTERIOR  -2.114,90 1.067,20 4.169,30 3.451,40 6.110,50 8.496,60 10.798,70 13.885,80 15.407,90 16.870,00 17.752,10 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -2.114,90 1.067,20 4.169,30 3.451,40 6.110,50 8.496,60 10.798,70 13.885,80 15.407,90 16.870,00 17.752,10 28.004,20 

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS             

5 SALDO FINAL (3 + 4) -2.114,90 1.067,20 4.169,30 3.451,40 6.110,50 8.496,60 10.798,70 13.885,80 15.407,90 16.870,00 17.752,10 28.004,20 

Fonte: Autores do Trabalho (2021) 
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No Fluxo de caixa demonstra os números de entrada e saídas de capital 

da organização, ou seja, receitas e despesas em suas disponibilidades, do ano 

de 2021. 

 

 
10.6 INDICADORES FINANCEIROS 

 

Indicadores financeiros são dados obtidos através de demonstrativos que 

medem os resultados e desempenhos do negocio. Auxilia na avaliação do 

desempenho organizacional, permitindo uma tomada de decisão mais certeira. 

 

 
10.6.1 Índices de Liquidez 

 

Para Matarazzo (2008, p.147) o índice representa a relação entre conta 

ou grupos de contas das demonstrações financeiras, que tem como objetivo 

representar uma visão geral da situação econômico-financeira da empresa. Ainda 

conforme o mesmo, “o importante não é o cálculo de grande número de índices, 

mas de um conjunto de índices que permita conhecer a situação da empresa, 

segundo o grau de profundidade desejada da análise”. 

 
 

10.6.1.1 Liquidez corrente 
 

Mede a saúde financeira do empreendimento no curto prazo, indica 

quanto a empresa possui de recursos do ativo circulante para $1 de dívida 

exigível à curto prazo. 

Liquidez corrente=Ativo Circulante / Passivo Circulante. 

28.206,00 / 15.136,00= 1,86 

Dessa maneira, a empresa Ateliê Sil Doces tem capital o suficiente para 

cobrir suas dívidas e sobrar dinheiro, uma vez que o resultado foi maior que $1. 

 
 

10.6.1.2 Liquidez seca 
 

A liquidez seca, que indica o percentual das dívidas de curto prazo que 

pode ser pago mediante o uso de ativos circulante de maior liquidez. Em geral o 
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estoque é o ativo circulante menos líquido e apresenta os valores contábeis 

menos confiáveis (ROSS et al., 2015). 

Representada pela seguinte fórmula: 
 

Liquidez seca= Ativo circulante-estoque / Passivo Circulante. 

 
 

(25.206,00 –9.900,00) / 15.136,00 = 1,01 
 

A empresa não esta em uma situação favorável para cada R$1,10 de 

dividas tem R$1,01 para pagar, logo a empresa não teria como comprimir com 

suas obrigações de curto prazo. Mas podemos desconsiderar pois o estoque da 

empresa gira muito rápido. 

 

 
10.6.1.3 Liquidez geral 

 

Mede a saúde financeira do empreendimento no longo prazo, índica 

quanto a empresa possui de recursos do ativo circulante e realizável em longo 

prazo para $1 de dívida total. 

LG = Ativo Circulante + Real. Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo não 

circulante. 

25.206,00 / 15.136,00 = 1,66 
 

A empresa apresenta um alto nível de liquidez, pois a cada $1,00 real de 

compra, tem $1,66 para pagar. 

 

 
10.6.2 Índices de Endividamento 

 

O Índice de Endividamento pode medir o grau de alavancagem de uma 

empresa, ou seja, se a instituição está usando recursos de terceiros ou 

recursos dos proprietários em excesso, indicando qual a real capacidade de 

pagamento de juros, imobilização dos ativos, etc. 
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10.6.2.1 Índice de endividamento 
 

Relaciona qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as 

obrigações totais. 

Passivo Total / Ativo Total x 100 

138.097,20 / 138.097,00 x 100 = 100% 

O índice de endividamento geral também conhecido como alavancagem 

financeira, da empresa foi de 100%, como sabemos que o indicador vai medir a 

proporção dos ativos totais financiados pelos credores da empresa, pode se 

dizer que a empresa ainda deve 100% do que ela tem de bens e direitos. 

 

 
10.6.2.2 Índice de cobertura de juros 

 

No que refere ao Índice de Cobertura de Juros, Marion (2019, p. 193) 

exemplifica no sentido que a cada $ 1,00 pago de juros, é gerado uma 

quantidade monetária de caixa na atividade operacional, ou seja: 

LAJIR/Juros (Lucro Operacional) / Despesas Financeiras. 

=70.668,00 
 

No momento da apuração da DRE da empresa Atêlie Sil Doces do 

ano de 2020 não tinha lançamentos de juros e despesas financeiras a serem 

contabilizados. Deste modo podemos dizer que teoricamente o índice de juros 

da empresa é de 70.668,00. 

 

 
10.6.3 Índices de Atividade 

 

São indicadores que possibilitam conhecer a evolução da atividade 

operacional da empresa, a rotação do estoque, recebimento de vendas, 

pagamentos, medindo a velocidade com que diversas contas são convertidas 

em vendas e quantas vezes renovam seus estoques. 
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10.6.3.1 Prazo médio de recebimento 
 

Quanto mais aumenta o Índice de Giro de Contas a Receber, menor 

será o prazo médio de recebimento, sendo que para Almeida (2019, p. 180), 

este indica o “prazo médio de recebimento das vendas a prazo.” 

A empresa não possui prazo médio de recebimento pois suas vendas 

são feitas todas a vista. 

 

 
10.6.3.2 Prazo médio de pagamento 

 

Índica quantos dias em média uma empresa leva para pagar seus 

fornecedores. Quanto maior for o resultado encontrado, melhor. 

O prazo médio de pagamento da empresa é de 1 dia, na maioria das 

vezes a vista, apesar de que o resultado apresentado foi de 0,6 dias a politica 

da empresa e de pagar seus fornecedores é a vista. 

 

 
10.6.3.3 Giro do estoque 

 

O procedimento do giro de estoques ou rotatividade de estoques é um 

dos mais praticados métodos de controle agregado de estoques. Representa o 

número de vezes que os estoques giram (são renovados) em um ano, ou seja, 

quantas vezes todo o material comprado ou produzido sai e dá lugar a um novo 

lote, movimentando o material (SZABO, 2015). 

Custos das Mercadorias vendidas / Estoques 

112.778,80 / 9.900 = 11,39 

Durante o período a empresa renovou seus estoques aproximadamente 

11,39 vezes, comprou matéria prima insumos produziu e vendeu, relativamente 

renovando seu estoque em torno de 11,39 vezes. 

 

 
10.6.3.4 Giro do ativo 

 

Esse quociente expressa quantas vezes o ativo “girou” ou se renovou 

pelas vendas. 
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Vendas / Ativo Total 
 

209.818,00 / 138.097,00 = 1,51 x 100 = 151,93% 
 

A empresa obteve um giro do ativo total, ou seja, a eficiência que a 

empresa usou seus ativos para gerar vendas foi de 151,93%, sendo que quanto 

maior for o giro do ativo total, melhor será a utilização dos ativos pela empresa. 

 

 
10.6.4 Índices de Rentabilidade 

 

Os índices de rentabilidade visam a mostrar a eficiência dos resultados 

obtidos em relação aos capitais investidos, isso é, indicam o grau de êxito 

econômico da empresa (REIS, 2009; IUDÍCIBUS, 2010; MATARAZZO, 2010). 

 

 
10.6.4.1 Margem de lucro bruto 

 

Relaciona o lucro bruto com as vendas líquidas. Evidencia basicamente 

o percentual das vendas líquidas que não foi consumido pelos custos de 

produção ou de aquisição das mercadorias e serviços. Segundo Carleto e 

Souza (s/d, p. 92). “É utilizada para o controle dos custos e avalia a capacidade 

dos setores produtivos das empresas industriais e prestadoras de serviços e de 

compras e armazenamento das empresas comerciais”. 

Lucro Bruto Custos / Receita de Vendas x 100. 

97.639,20 / 214.700 x 100 = 45,47%% 

A margem de lucro bruto foi de 45,47%, após o pagamento das 

deduções de vendas, e o pagamento do custo das mercadorias vendidas 

sobrou para a empresa 45,47%. 

 

 
10.6.4.2 Margem de lucro operacional 

 

Confronta o lucro operacional com as vendas líquidas. Será voltada para 

o controle do volume das despesas operacionais e para medida do 

desempenho dos setores de administração e de vendas. 

Lucro Operacional / Receita de Vendas x 100 

70.668,00 / 214.700 x 100 = 32,91% 
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A margem de lucro operacional da empresa calculada foi de 39,87%, 

após o pagamento do custo da mercadoria vendida e todas as despesas 

operacionais, sobrou para a empresa 39,87% para a empresa de retorno de 

todas suas vendas. Para aumentar o lucro operacional teria que diminuir as 

deduções de vendas, que seria abatimentos sobre vendas canceladas, custos 

das mercadorias vendidas, custos dos serviços prestados, e despesas. 

 

 
10.6.4.3 Margem de lucro líquido 

 

Este índice representa a quantidade de centavos para cada real em 

produtos vendidos, depois de serem deduzidos todas despesas, e é calculado 

pela razão entre o lucro líquido e as vendas líquidas. Dessa forma, este é um 

índice, de quanto maior, melhor (MARION, 2008). 

Lucro Disponível aos Acionistas (Lucro Liquido) / Receita de Vendas x100. 

22.961,20 / 214.700 x 100 = 10,69% 

O indicador de lucro liquido é de 10,69% e significa que a empresa lucra 

10,69%. Para melhorar o valor do lucro liquido teria que mexer nos custos e nas 

despesas, mas percebe-se que tem um bom resultado o lucro liquido da empresa 

Sil Doces. 

 
 

10.6.4.4 Retorno sobre o ativo total 
 

ROA: segundo Gitman(2010) avalia a eficiência da administração na 

geração de lucros a partir dos ativos, e expressa seu resultado indicando o 

quanto a empresa obteve por unidade monetária investida nos ativos. É um 

índice que quanto mais elevado for, maior será o retorno sobre o ativo da 

empresa. 

Lucro Líquido / Ativo Total x 100 

22.961,20 / 138.197,00 x 100 = 16,62% 

O retorno sobre o ativo total é de 16,62% dessa maneira, ao converter o 

capital investidor em receita liquida a empresa tem 16,62%, sendo esta sua 

eficiência de retorno. 
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10.6.4.5 Retorno sobre o patrimônio liquido 
 

ROE, este índice tem como medida avaliar se a empresa está obtendo 

retorno ou prejuízo em relação ao capital próprio. 

Lucro líquido / Patrimônio líquido x 100 

22.961,20 / 122.961,20 x 100 = 18,67% 

O retorno sobre capital próprio é de 18,67% esse valor, trata-se da 

rentabilidade da empresa, o empresário recuperou 18,67% do patrimônio 

liquido. 

 

 
10.7 PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

O ponto de equilíbrio é um fator importante nos gastos incorridos no 

meio produtivo. Para Wernke (2001) o ponto de equilíbrio representa o nível de 

produção em que a empresa opera sem lucro ou prejuízo. Para Wernke (2001) 

o ponto de equilíbrio representa o nível de produção em que a empresa opera 

sem lucro ou prejuízo. Roratto (2008), analisa a aplicabilidade do ponto de 

equilíbrio sob três aspectos: contábil, econômico e financeiro. 

Ponto de equilíbrio contábil= Custos fixos / (Preco de Venda - custos Variáveis) 
 

Custo Fixo Total R$ 7 8 9 , 0 0 

Preço Venda Unitário R$ 90  ,00 

Custo Variável Unitário R$ 3 8 , 7 5 

Venda Cento 15,39 centos 

 

R$ 789,00 / (90,00 – 38,75) 
 

R$ 789,00 / R$ 51,25 
 

PEQ= 15,39 centos 
 

15,39* R$90,00= R$ 1.385,00 

PEQ= R$ 1.385,00 

 
 

Acima é demonstrado o ponto de equilíbrio da empresa Ateliê Sil Doces, 

pode se verificar que o custo fixo é de R$789,00, e o custo variável é R$38,75, 
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com esses valores considerando o preço de venda de R$90,00 reais o ponto 

de equilíbrio foi de 15,39 centos. Se a empresa vender mais que 15,39 centos 

ela tem um lucro liquido, então sua receita total supera o seu custo total. 

Supondo que foi feito uma projeção somente do cento de brigadeiro que é o 

mais vendido na empresa. 

 

 
10.8 REALIDADE X PROJEÇÕES 

 

Tratando-se do planejamento financeiro, que consiste na projeção de 

receitas e despesas dentro de um determinado período. Dessa maneira baseia- 

se em um conjunto de ferramentas, como análise de mercado, percepções dos 

clientes, fazendo parte da estratégia da organização. Abaixo temos a planilha: 

de fluxo de caixa contendo os dados da empresa, dos meses de janeiro a 

dezembro, desde as entradas até as propostas. 
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Realidade X Projeções da Empresa 
 
 
 

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 

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

ENTRADAS 15.000,00 17.000,00 17.000,00 25.000,00 20.000,00 17.200,00 16.000,00 16.500,00 16.000,00 16.000,00 17.000,00 22.000,00 

Previsão de recebimento vendas 15.000,00 17.000,00 17.000,00 25.000,00 20.000,00 17.200,00 16.000,00 16.500,00 16.000,00 16.000,00 17.000,00 22.000,00 

TOTAL DAS ENTRADAS 15.000,00 17.000,00 17.000,00 25.000,00 20.000,00 17.200,00 16.000,00 16.500,00 16.000,00 16.000,00 17.000,00 22.000,00 

SAÍDAS             

Fornecedores 6.450,00 7.310,00 7.310,00 10.750,00 8.600,00 7.396,00 6.880,00 7.095,00 6.880,00 6.880,00 7.310,00 9.460,00 

Folha de pagamento 6.000,00 5.000,00 5.000,00 13.000,00 7.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 7.000,00 9.000,00 

INSS a recolher 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

FGTS 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 

Energia elétrica 450 440 450 700 403 400 430 400 500 520 580 650 

Telefone 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 59,9 

Serviços contabilidade 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Combustíveis 330 300 300 450 400 300 250 250 280 300 350 500 

Manut. de veículos 2.000,00 100 100 0 100 50 500 0 100 50 0 200 

Manutenção fábrica 100 50 50 50 120 100 30 50 50 100 110 70 

Despesas diversas 400 250 320 400 350 200 240 250 300 320 400 500 

Férias 1.017,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proposta 1- Gestao Capacidade de 
colaboradores 

0 0 0 0 0 0 0 1.000,00 0 0 0 0 

Proposta 2- Gestão Finanças 0 0 0 0 0 0 1.000,00 1.000,00 0 0 0 0 

Proposta 3- Inovação do Produto 
Parcerias 

0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0 0 

Proposta 4- Marketing Catalogo 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proposta 5- Meio Ambiente 

Reciclagem de Residuos 
100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proposta 6- Meio Ambiente 
Captação agua de chuva 

0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL DAS SAÍDAS 17.464,90 13.817,90 13.897,90 25.717,90 17.640,90 14.813,90 14.697,90 15.762,90 14.477,90 14.537,90 16.117,90 11.747,90 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) -2.464,90 3.182,10 3.102,10 -717,90 2.359,10 2.386,10 1.302,10 737,10 1.522,10 1.462,10 882,10 10.252,10 

2 SALDO ANTERIOR  -2.464,90 717,20 3.819,30 3.101,40 5.460,50 7.846,60 9.148,70 9.885,80 11.407,90 12.870,00 13.752,10 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) -2.464,90 717,20 3.819,30 3.101,40 5.460,50 7.846,60 9.148,70 9.885,80 11.407,90 12.870,00 13.752,10 24.004,20 

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS             

5 SALDO FINAL (3 + 4) -2.464,90 717,20 3.819,30 3.101,40 5.460,50 7.846,60 9.148,70 9.885,80 11.407,90 12.870,00 13.752,10 24.004,20 
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No fluxo de caixa Realidade X Projeções, foram incluídas as ações, 

que foram propostas para a empresa, somando um custo de R$4.000,00. 

Todas as ações foram planejadas com intuito de gerar um retorno financeiro, 

algumas já foram aplicadas, e aprovadas pelo Gestor da Empresa. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Foi notória a importância da Análise de Mercado, do Diagnóstico 

Empresarial e da Viabilidade Operacional e Financeira, na empresa. São 

ferramentas indispensáveis no desenvolvimento e crescimento empresarial, no 

âmbito acadêmico das alunas e conhecimento de ambos. 

Na Análise de mercado, foi notado que o mercado vai muito além de 

vendas, ele engloba métodos e estratégias que facilitam uma conecção entre 

os setores de uma empresa, fornecedores, clientes e todas as áreas da 

empresa. O mercado está em constante mudança, é preciso acompanhá-lo e 

juntamente, obter estratégias para desempenhar melhorias. 

Já no Diagnostico Empresarial concluiu-se que a Estrutura 

organizacional da empresa é bem organizada, tendo o organograma funcional, 

com uma boa hierarquia, sendo três pessoas que possuem a autoridade na 

empresa e têm empregos fixos, já os outros funcionários, um deles possui 

função fixa, que é a da limpeza, os outros dois se dividem nas funções da 

produção e organização do ambiente. Possui um Layout excelente e bem 

dividido, localizado aos fundos da casa com um amplo espaço, satisfazendo as 

necessidades físicas da empresa. 

No Diagnóstico foram obtidas algumas notas ruins nas dimensões de 

Meio Ambiente, Gestão e Marketing Digital / Virtual, pois a maioria é informal, 

ou a empresa não possui, mas que precisam ser investidas, pois são 

dimensões de grande importância no desenvolvimento da empresa. Exposto 

isso, também teve dimensões com notas boas como a de Marketing, 

Produtividade, Qualidade e Inovação de Produto. 

O Plano de Ação foi elaborado e dividido em sete dimensões, Gestão, 

Inovação de Produto, Marketing, Marketing Digital / Virtual, Meio Ambiente, 

Produtividade e Qualidade. Cada dimensão teve duas ações para a melhoria 

da empresa. Os gestores analisaram e aprovaram as ações de primeira, e os 

prazos de cumprimento das ações serão entre dezembro 2020 até dezembro 

de 2021. 

Na Viabilidade Operacional e Financeira, ao longo do relatório, ficou 

nítido o uso das ferramentas, como os Indicadores Financeiros, por exemplo, 

para um melhor gerenciamento da empresa. Mesmo se tratando de uma 
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microempresa familiar, esses artefatos são de extrema importância para a 

tomada de decisões, cálculos acerca de margem de contribuição, retorno dos 

ativos e diversos índices, levam a organização benefícios por meio de 

estratégias financeiras e organizacionais. 

O Estágio foi de grande importância tanto para o ganho pessoal quanto 

o ganho intelectual, nos trouxe novas experiências, sendo possível observar o 

interno da empresa, e o seu dia a dia, ajudando em seu desenvolvimento. 
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Plano de    Primeira     Segunda 

Ação Avaliação Avaliação GESTÃO 

( ) 

( 103 ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( 111 ) 

( ) 

( 117 ) 

3 

( ) 

( ) 

(  X  ) 

( ) 

3 

( 

( 

) 

) 

(   X   ) 

( ) ( 

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. 

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

)      O objetivo não está definido. 

6 6 

 
( ) ( ) 

 

( 123 ) (  X  ) (   X   ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Estratégias da Empresa 

As estratégias, abrangentes aos principais aspectos do negócio, estão definidas formalmente por meio de método que 

considera a análise de informações internas e externas. 

As estratégias estão definidas informalmente, mas são consideradas informações internas e externas relacionadas ao 

negócio. 

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

As estratégias não estão definidas. 

0 0 

( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( 132 ) (  X  ) (   X   ) 

Indicadores e Metas 

Os indicadores e suas respectivas metas são estabelecidos para as principais estratégias e são comunicados aos 

colaboradores. 

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

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

Não existem indicadores relacionados as estratégias. 

APÊNDICES 
 

APÊNDICE 2 - Gestão 
 
 

 
3 3 Visão da Empresa 

( ) ( )      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. 

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

( ) ( )      A visão não está definida. 
 

0 

 

0 

 
Missão da Empresa 

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

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

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

( X  ) (  X )      A missão não está definida. 
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Plano de  Primeira  Segunda 

Ação Avaliação Avaliação GESTÃO 
3 

 
( ) ( 

3 Práticas de Gestão 

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

exemplo o MPE Brasil. 

( ) )  Algumas práticas de gestão apresentam melhorias. 

( 182 ) 

( ) ( 

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

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

Plano de Primeira Segunda GESTÃO 
Ação Avaliação Avaliação 

6 6 Plano de Ação 

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

acompanhadas regularmente. 

( 143 ) ( X ) (    X   )      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. 

 
0 0 Desenvolvimento Gerencial 

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

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

empresa. 

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

na empresa. 

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

 
3 3 Capacitação de Colaboradores 

 
( ) 

( 165 ) 

( ) 

 
 
 

 
( ) 

( ) 

( 173 ) 

 

 

3 

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

( ) ( )      Os colaboradores são capacitados regularmente. 

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

( ) ( )      Os colaboradores não são capacitados. 

 

0 
 

0 Finanças da Empresa 

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

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

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

( X  ) (  X )      Não existem controles financeiros. 
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Plano de  Primeira Segunda 

Ação  Avaliação Avaliação INOVAÇÃO DE PRODUTO 

) 

) 

) 

( 271 ) 

( ) 

( ) 

6 6 Parcerias 

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

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

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

( ) ( ) Não utiliza. 

APÊNDICE 3 – Inovação Do Produto 
 

Plano de Primeira Segunda INOVAÇÃO DE PRODUTO 
Ação Avaliação Avaliação 

# # 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. 

 
 
 

( ) 

( 210 ) 

( ) 

 
 

 

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

idéias. 

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

de melhores idéias. 

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

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

 
6 6 Sugestões dos Funcionários 

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

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

( ) ( ) ( ) Há uma coleta informal. 

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

 
# # Análise das sugestões dos funcionários (processo formalizado) 

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

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

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

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

 
 
 
 

# # 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. 

   
# 

 
# 

 
Lança produtos ou inova em produtos já existentes 

  
( X ) ( X ) 

Realiza pesquisa mensal com os clientes coletando informações sobre suas necessidades, recebe sugestões, implantando as 

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

( 
 

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

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

( 
 

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

implantação de melhorias, inovações e lançamentos. 

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

 
# 

 
# 

 
Novos Produtos 

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

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

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

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

 
# 

 
# 

 
Mudanças na Estética dos Produtos 

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

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

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

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

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. 

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

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

6 6 Estímulos à inovação 
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Plano de Primeira Segunda 

Ação Avaliação Avaliação INOVAÇÃO DE PRODUTO 
3 

( ) 

( ) ( ) 

( 283 ) ( X ) 

( ) ( ) 

3 Materiais / Equipamentos / Insumos 

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

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

( X ) 
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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Plano de  Primeira     Segunda 

Ação Avaliação Avaliação MARKETING 
3 

( ) 

( ) ( ) 

( 303 ) ( X ) 

( ) ( ) 

3 Planejamento de Marketing 

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

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

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

( ) Não possui planejamento. 

# # 

( X ) ( X ) 

( 

( 

( 

) ( 

) ( 

) 

Gestão de Relacionamento com Clientes 

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

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

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

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

APÊNDICE 4 – Marketing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 . 

  
3 

 
3 

 
Comunicação com os Clientes 

 
( ) ( ) 

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

pesquisas de satisfação e pós-venda. 
 

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

pesquisas de satisfação e pós-venda. 
 

( 324 ) ( X ) ( X ) 
Possui processo de comunicação informal, geralmente somente durante a venda, ou pelo representante externo e não 

diretamente da empresa. 

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

3 3 Meios de Divulgação 
  (banner, folders, outdoor, mídia interna, eventos, rádio, televisão, parceiros, patrocínios ou outros) 

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

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

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

( ) ( ) ( ) Não utiliza. 
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Plano de  Primeira     Segunda 

Ação Avaliação Avaliação MARKETING 

) 

) 

) 

( ) 

( 372 ) 

( ) 

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. 

( X ) ( X ) Faz análise exporadicamente, mas sem critérios. 

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

# # 

 
( X ) ( X ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Estratégia de Preço 

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

Possui estratégia estruturada ,formalizada e implantada na totalidade. 

Possui estratégia estruturada ,formalizada e implantada parcialmente. 

Possui estratégia estruturada, mas informal. 

Não possui estratégia de preço. 

 
# # 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. 

# # Logomarca 

( X ) ( X ) Possui logomarca registrada. 

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

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

( ) ( )  ( ) Não possui logomarca. 

 
0 

 
0 

 
Catálogo 

( ) ( ) Possui catálogo impresso, catálogo digital e design moderno. 

( ) ( ) ( ) Possui somente catálogo impresso (design moderno ). 

( ) ( ) ( ) Possui catálogo impresso de qualidade mediana. 

( 358 ) ( X ) ( X ) Não possui / Não se aplica. 

# # Relação com Fornecedores 

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

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

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

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

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



80  

Plano de     Primeira     Segunda 

Ação Avaliação Avaliação 

( 402 ) 

( ) 

( ) 

MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 
6 6 Estratégia de Marketing Digital / Virtual 

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

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

( ) ( ) Possui estratégia estruturada, mas informal. 

(     )     (     )     Não possui estratégia. 

 
# # 

( X )     (  X ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Planejamento de Marketing Digital / Virtual 

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

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

Planejamento estruturado mas informal, com acompanhamento periódico. 

Não possui planejamento. 

0 0 

( 

( ) 

( ) 

) ( ) 

( ) ( ) 

( ) ( ) 

( 418 ) ( X ) ( X ) 

Site Institucional 

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

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

às redes sociais. 

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

Não possui site institucional. 

0 0 

( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( 425 ) ( X ) ( X ) 

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

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

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

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

Não possui loja. 

# # 

( X ) ( X ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Redes Sociais e Fanpage 

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

função e atualizando as mesmas diariamente. 

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

responsável para a função e a atualização é realizada mensalmente. 

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

( ) ( ) Não está nas redes sociais. 

APÊNDICE 5 – Marketing Digital / Virtual 
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Plano de     Primeira Segunda 

Ação Avaliação Avaliação MARKETING DIGITAL / VIRTUAL 

( 442 ) 

( ) 

( ) 

6 6 Empresa On Line 

( ) ( ) 
Usa os 4 Pilares do Marketing Digital para atuação no mundo virtual 

(Encontrabilidade/Usabilidade/Credibilidade/Vendabilidade). 

( 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. 

( 449 ) 

( ) 

( ) 

6 6 Equipe 

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

( 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 

( 457 ) 

( ) 

( ) 

( 464 ) 

( ) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 algumas. 

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

( ) ( ) Não conhece as ferramentas de gestão. 

3 3 Anúncios pagos via Google ou Redes Socias 

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

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

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

( ) ( ) Não ou não conhece estas ferramentas. 

0 0 Marketing Vídeo 
 

 

 
( 

( 

 ( 

( 

( 

 ( 

( 

( 

 Possui vídeo institucional e vídeos dos produtos. 

Possui vídeo institucional e vídeos dos produtos. 

Possui apenas o vídeo institucional. 

( 472 ) ( X ) ( X ) Não possui. 

 
6 

 
( ) 

6 

 
( ) 

Representatividade das vendas pela internet 

sobre o volume total das vendas 

de 60% até 100%. 

( 477 ) ( X ) ( X ) de 30% até 60%. 

( ) ( ) ( ) até 30%. 

( ) ( ) ( ) Não faz vendas pela internet. 
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APÊNDICE 6 – Meio Ambiente 
 

Plano de Primeira Segunda MEIO AMBIENTE 
Ação Avaliação  Avaliação 

0 0 Licença Ambiental 

( ) ( ) 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. 

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

 
0 0 Cadastro Técnico Federal - IBAMA 

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

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

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

IBAMA. 

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

 
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. 

 
0 0 PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

( ) ( ) 
Empresa possui PGRS com recolhimento de ART e há evidências do cumprimento da correta destinação final dos resíduos 

sólidos (NF, MTR, Contrato de prestação de serviços). 

( ) ( ) ( ) 
Empresa possui PGRS sem recolhimento de ART e há evidências do cumprimento da correta destinação final dos resíduos 

sólidos (NF, MTR, Contrato de prestação de serviços). 

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

possui o PGRS formalizado. 

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

 

0 0 Armazenamento Temporário dos Resíduos (Baias) 

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

solo. 

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

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

( 532 ) ( X ) ( X ) Não tem local apropriado para o armazenamento dos resíduos e/ou está armazenado juntamente na produção. 
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Plano de     Primeira    Segunda 

Ação Avaliação Avaliação MEIO AMBIENTE 

0 0 

 
( ) ( ) 

 

 
( ) ( ) ( ) 

 

( ) ( ) ( ) 

( 578 ) ( X ) ( X ) 

Eficiência Energética (energia) 

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

manutenção, bem como, faz acompanhamento mensal do consumo de energia elétrica, verificando variações e também 

multas. 

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

manutenção, mas não faz acompanhamento mensal do consumo de energia elétrica, verificando variações e também 

multas. 

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

habilitado. 

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

manutenção. 

3 3 

( ) ( ) 

 
( ) ( ) ( ) 

 
( 584  ) 

( ) 

Indicadores de Desempenho 

Empresa tem sistema de indicadores de desempenho, bem como, planejamento de ações para melhoria contínua, no que 

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

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

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

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

desempenho. 

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

Plano de Primeira Segunda MEIO AMBIENTE 
Ação Avaliação  Avaliação 

0 0 Destinação de Resíduos Gerados 

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

destinação. 

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

certificados de destinação. 

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

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

 
3 3 Reciclagem de Resíduos 

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

ambiental. 

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

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

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

 
0 0 Efluentes Líquidos 

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

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

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

esta apropriado. 

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

armazenamento esta precário. 

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

 
0 0 Captação de Água da Chuva 

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

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

reutilizada. 

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

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

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

(  564  ) ( X ) ( X ) Não tem processo de captação da água da chuva. 
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Plano de      Primeira Segunda 

Ação Avaliação Avaliação PRODUÇÃO 

( 831 ) 

( ) 

APÊNDICE 7 – Produção 
 
 
 

3 3 Controle de Produção / Planejamento 

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

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

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

( ) ( ) ( ) Não possui controle adequado. 

# # Cronometragem 

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

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

( ) ( )  ( )  Conhece mas não utiliza. 

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

 
3 

 
3 

 
Metas de Produção 

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

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

( 817 ) ( X ) ( X ) Possui metas informais. 

( ) ( ) ( ) Não possui metas. 

3 3 Balanceamento 

( ) ( ) Aplica frequentemente balanceamento formal nos processos. 

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

( 824 ) ( X ) ( X ) Conhece mas não utiliza. 

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

3 3 Logística 

   

( ) 

 

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

movimentação e expedição. 

 
( 

 
) ( ) ( ) 

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

 
( X ) 

 
( X ) 

expedição. 

O sistema logístico atende de forma parcial às necessidades. 

( ) ( ) Não possui sistema logístico eficiente. 
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Plano de   Primeira    Segunda 

Ação Avaliação Avaliação PRODUÇÃO 

) 

) 

) 

 
 

# # 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. 

6 6 Instalações Elétricas 

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

( 856 ) ( X ) ( X ) 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. 

# # Espaço Físico 

( X ) ( X ) Os espaços são adequados à produção. 

( ) ( )  ( ) Os espaços são adequados parcialmente à produção. 

( ) ( )  ( ) Não são adequados mas há condições de ampliação. 

( ) ( )  ( ) Os espaços não são adequados e não há condições de ampliação. 

 
# 

 
# 

 
Capacidade de Produção 

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

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

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

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

 
# 

 
# 

 
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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( ) 

( 903 ) 

( ) 

10 10 

( X ) ( X ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Seleção de Colaboradores 

A seleção é feita com padrão definido para todas as funções, considerando os requisitos e responsabilidades definidas na 

função. 

A seleção é feita com padrão definido para todas as funções. 

A seleção é feita com padrão definido para algumas funções. 

A seleção é feita de forma intuitiva. 

6 6 

( ) ( ) 

( 916 ) ( X ) ( X ) 

( ) 

( ) 

Bem-estar e Satisfação dos Colaboradores 

São adotadas ações para identificar e promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores decorrentes de análises 

regulares. 

São adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores decorrentes de análises eventuais. 

( ) ( )     
São adotadas ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores apenas quando problemas são 

detectados. 

( ) ( )     Não existem ações para promover o bem-estar e a satisfação dos colaboradores. 

( 923 ) 

( ) 

( ) 

10 10 

( X ) ( X ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Reclamações de Clientes 

As reclamações recebidas são registradas e tratadas regularmente e o cliente é informado da solução dada à sua 

reclamação. 

As reclamações recebidas são registradas e tratadas regularmente. 

As reclamações recebidas não são registradas e são tratadas ocasionalmente. 

Não são disponibilizados canais de comunicação para os clientes apresentarem suas reclamações. 

APÊNDICE 8 – Qualidade 
 
 
 

3 3 Funções e Responsabilidades 

( ) ( ) Estão definidas, documentadas para todas as funções e conhecidas por todos os colaboradores. 

( ) ( ) Estão definidas e documentadas para algumas funções. 

( X ) ( X ) Estão definidas informalmente. 

( ) ( ) Não estão definidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 6 Satisfação dos Clientes 

( ) ( ) A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método formal para os principais grupos de clientes. 

( X ) ( X ) A satisfação dos clientes é avaliada periodicamente por meio de método formal para alguns grupos de clientes. 

( ) ( ) A satisfação dos clientes é avaliada eventualmente e de forma intuitiva. 

( ) ( ) A satisfação dos clientes não é avaliada. 
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3 3 

( ) ( ) 

 
( ) ( ) ( ) 

( 981 ) ( X ) ( X ) 

( ) ( ) ( ) 

Saúde e Segurança no Trabalho 

Os perigos e riscos são identificados formalmente por meio de métodos que incluem a CIPA, o PPRA, o PCMSO e os riscos 

são tratados com ações corretivas e preventivas. 

Os perigos e riscos são identificados formalmente por meio de métodos que incluem a CIPA, o PPRA, o PCMSO e são 

tratados apenas com ações corretivas. 

Os perigos não são identificados e apenas alguns deles são tratados. 

Os perigos e riscos não são identificados e não são tratados. 

10 10 

( X ) ( X ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

Certificações 

Possui duas ou mais certificações acreditadas ou por clientes. 

Possui uma certificação acreditada ou por clientes. 

Está em processo de implantação de melhorias para a certificação acreditada ou por clientes. 

Não possui certificação acreditada ou por clientes 

 
 

Plano de     Primeira      Segunda 

Ação Avaliação Avaliação 

10 10 

( X ) ( X ) 

( ) 

 
( ) 

( ) 

QUALIDADE 
Desempenho dos Produtos/Serviços/Processos 

São obtidas informações comparativas externas e apresenta evidências de utilização na análise do desempenho e melhoria 

dos produtos/serviços e processos. 

( ) ( )     São obtidas informações comparativas externas e utilizadas na melhoria dos produtos/serviços e processos. 

( ) ( )     
São obtidas informações comparativas externas, mas não são utilizadas na análise do desempenho e melhoria dos 

produtos/serviços e processos. 

( ) ( )     Não são obtidas informações comparativas externas. 

 
10 10 

( X ) ( X ) 

( ) 

( ) 

( ) 

Fornecedores da Empresa 

Os fornecedores são selecionados com critérios definidos e seu desempenho é avaliado periodicamente, gerando ações 

para melhoria do fornecimento. 

( ) ( )     
Os fornecedores são selecionados com critérios definidos e seu desempenho é avaliado apenas quando ocorre algum 

problema. 

( ) ( )     Os fornecedores são selecionados com critérios definidos, mas seu desempenho não é avaliado. 

( ) ( )     Os fornecedores não são selecionados segundo critérios definidos e não são avaliados quanto ao seu desempenho. 

3 3 

( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( 959 ) (  X ) (  X ) 

( ) ( ) ( ) 

Processos 

Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com padrões documentados e definidos a partir 

de requisitos traduzidos das necessidades dos clientes. 

Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, com padrões documentados. 

Os processos principais do negócio são executados de forma padronizada, mas os padrões não são documentados. 

Os processos principais do negócio não são executados de forma padronizada. 

3 3 

( ) ( ) 

( ) ( ) ( ) 

( 966 ) (  X ) (  X ) 

( ) ( ) ( ) 

Controle dos Processos 

Os processos principais do negócio são controlados com base em padrões definidos e documentados e também por meio 

de indicadores e metas. 

Os processos principais do negócio são controlados com base em padrões de execução definidos e documentados. 

Os processos principais do negócio não são controlados, mas são corrigidos quando ocorrem problemas ou reclamações 

dos clientes. 

Os processos principais do negócio não são controlados. 


