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Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) 
 

1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 
Elaborar um projeto de viabilidade econômica e financeira para abertura de uma loja 

de roupas infantis de marcas conceituadas no município de Irecê/BA  

 

O projeto propõe formulações racionais para a avaliação prática do sucesso do 

empreendimento proposto, de forma que seja possível uma avaliação prévia do investimento ao 

analisar os prováveis retornos financeiros do empreendimento. Proporciona também 

conhecimentos sobre os custos necessários para implantação e manutenção do negócio além de 

estratégias de marketing para diferenciar o negócio dos demais concorrentes. 

Por fim, a realização deste projeto é ter a possibilidade de se arriscar com conhecimento 

e sabedoria no novo empreendimento e não deixar escapar grande oportunidade. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Estudar o mercado local e suas oportunidades; 

 Estimar os itens que compõem o investimento inicial; 

 Prever o nível de utilização do serviço e as receitas; 

 Calcular os resultados para cada cenário projetado; 

 Calcular os indicadores para avaliação do projeto; 

 Calcular o prazo de recuperação do investimento; 

 Calcular o ponto de equilíbrio do projeto. 

 

2. RESULTADOS E ENTREGAS  
 

 Análise financeira do projeto em planilha e detalhada em documento 

 Apresentação de pesquisa de campo do mercado atingido 

 Apresentação de dados de mercado 

 Análise técnica da produção e distribuição da empresa 

 Relatório executivo final conclusivo   
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3. Atestado de Capacidade Técnica – IRECÊ MODAS 
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JPMED SOCIEDADE MEDICA LTDA 
Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) 

 

1. OBJETIVOS 
 

1.1. OBJETIVO GERAL 

 
Elaborar um projeto de viabilidade econômica e financeira para a instalação de um 

centro/arena esportivo (a) no município de Jequié/BA  

 

O projeto propõe formulações racionais para a avaliação prática do sucesso do 

empreendimento proposto, de forma que seja possível uma avaliação prévia do investimento ao 

analisar os prováveis retornos financeiros do empreendimento. Proporciona também 

conhecimentos sobre os custos necessários para implantação e manutenção do negócio além de 

estratégias de marketing para diferenciar o negócio dos demais concorrentes. 

Por fim, a realização deste projeto é ter a possibilidade de se arriscar com conhecimento 

e sabedoria no novo empreendimento e não deixar escapar grande oportunidade. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Estudar o mercado local e suas oportunidades; 

 Estimar os itens que compõem o investimento inicial; 

 Prever o nível de utilização do serviço e as receitas; 

 Calcular os resultados para cada cenário projetado; 

 Calcular os indicadores para avaliação do projeto; 

 Calcular o prazo de recuperação do investimento; 

 Calcular o ponto de equilíbrio do projeto. 

 

2. RESULTADOS E ENTREGAS  
 

 Análise financeira do projeto em planilha e detalhada em documento 

 Apresentação de pesquisa de campo do mercado atingido 

 Apresentação de dados de mercado 

 Análise técnica da produção e distribuição da empresa 

 Relatório executivo final conclusivo   
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               MEGA PISOS SERVIÇOS DE PINTURA LTDA 

 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE) 

 

1. OBJETIVOS 

1.2. OBJETIVO GERAL 

Elaborar um estudo de viabilidade técnica e econômica para abertura de uma fabrica 

de aromatizantes e cosméticos naturais no bairro Campinas de Pirajá, Salvador/BA  

 

O projeto propõe formulações racionais para a avaliação prática do sucesso do 

empreendimento proposto, de forma que seja possível uma avaliação prévia do investimento ao 

analisar os prováveis retornos financeiros do empreendimento. Proporciona também 

conhecimentos sobre os custos necessários para implantação e manutenção do negócio além de 

estratégias de marketing para diferenciar o negócio dos demais concorrentes. 

Por fim, a realização deste projeto é ter a possibilidade de se arriscar com conhecimento 

e sabedoria no novo empreendimento e não deixar escapar grande oportunidade. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Estudar o mercado local e suas oportunidades; 

 Estimar os itens que compõem o investimento inicial; 

 Prever o nível de utilização do serviço e as receitas; 

 Calcular os resultados para cada cenário projetado; 

 Calcular os indicadores para avaliação do projeto; 

 Calcular o prazo de recuperação do investimento; 

 Calcular o ponto de equilíbrio do projeto. 

 

2. RESULTADOS E ENTREGAS  
 

 Análise financeira do projeto em planilha e detalhada em documento 

 Apresentação de pesquisa de campo do mercado atingido 

 Apresentação de dados de mercado 

 Análise técnica da produção e distribuição da empresa 

 Relatório executivo final conclusivo   
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1. Reunião presencial para elaboração de briefing/relatório de visita (levantamento de informações 

existentes), conhecimento das instalações da empresa com objetivo identificar as necessidades da empresa, 

definições de indicadores e funcionalidades, além de fornecer orientações ao empresário para auxiliá-lo na 

sua adequação para que possa implementar o as melhorias, devendo também abordar os itens abaixo:  

2. Objeto da Contratação:  Mapeamento e Melhoria de Processos  

 
Melhorar ou introduzir novos processos através da análise e identificação de processos ineficientes e/ou 

ineficazes com utilização de ferramentas de suporte ao Planejamento, Programação e Controle da Produção 

(PPCP), incrementando a produtividade, o lucro e a competitividade da empresa. É necessário que no ato de 

solicitação da demanda o Cliente apresente qual o Ponto Crítico da Empresa que deseja abordar, bem como o 

Setor e Segmento em que atua.  

  

3. Características da Empresa   

 

 A Neves Design Móveis Planejados - Empresa especializada em transformar sonhos em realidade 

A Neves Design é uma empresa com mais de 10 anos de funcionamento e especializada em Projetar  

e Produzimos cozinhas, dormitórios, home theater, banheiros, closet, áreas de serviço, áreas gourmet, 

home offices, ambientes corporativo e outros. Com excelente acabamento e desenvolvidos 

especialmente para satisfazer aos que buscam flexibilidade para planejar e estilo próprio, os ambientes 

e móveis feitos pela Neves Design garantem ao cliente um alto índice de satisfação. 

ORGANOGRAMA  
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A Neves Design Móveis Planejados 

Empresa especializados em realizar sonhos. Projeta e Produz cozinhas, dormitórios, home theater, banheiros, 

closet, áreas de serviço, áreas gourmet, home offices, ambientes corporativos e outros. Com excelente 

acabamento e desenvolvidos especialmente para satisfazer aos que buscam flexibilidade para planejar e estilo 

próprio, os ambientes e móveis feitos pela Neves Design garantem ao cliente um alto índice de satisfação.  

1. Desafios e Oportunidades     

 

 Índice de rejeito elevado, em torno de 10%  

 Índice de devolução elevado, em torno de 6%  

 Índice de retrabalho elevado, em torno de 6%  

 Valor de mercadoria em estoque elevado  

 Ausência de formalização dos prazos de entrega dos pedidos junto aos forncedores  

 Ausência de procedimento operacional padrão referente aos processos comerciais  

 Ausência de procedimento operacional padrão da produção  

 Revisão do Layout da Marcenaria  

 Ausência de painel para armazenamento e ou uso das ferramentas  

 Ausência de painel para armazenamento de ferramentas para regulagem das maquinas  

 Ausência de higiene frequente      

 Fechar pedido fora do fluxo normal do processo sem checklist das medidas, projeto arquiteto e contrato 

assinado contemplando medidas e escopo do projeto em 3D  

 Ausência de deposito das sobras de madeira  

 Ausência de projeto para transformar sobras de madeira em novos produtos (nicho de parede, vazos, porta 

escritório, etc)    

 Ausência de negociação com marcenarias menores para comercialização das sobras de madeiras  

 Ausência de gerenciamento visual  

 Ausência de programa 5S    

 Ausência da descrição ou prescrição das tarefas     

 Compresso de ar dentro da Marcenaria  

 Deslocamento excessivo e movimentos desnecessários 

 Constante a movimentação do operador para buscar respostas com o gerente 

 Ausência de marcações que sinalizem áreas de transporte e deslocamento 

 As áreas de risco também não são identificadas, o que pode contribuir para a ocorrência de acidentes de 

trabalho 

 Os fios elétricos, dispostos ao longo da planta fabril, oferecem risco à saúde do trabalhador 

 Tempo de corte de 3 portas (guarda roupa):  8 minutos e 10 segundos, gasto 1 minuto para pegar as peças no 

estoque.   

Tempo de corte de 10 peças pequenas (armário de cozinha): 23 minutos e 9 segundos, sendo gasto 6 minutos 

para pegar as peças no estoque  

Conclusão: O tempo gasto para corte e montagem de peças menores é maior em relação ao corte e montagem 

de peças maiores, portanto, durante o projeto de entrega e montagem dos moveis no cliente, caso seja 

necessário refazer alguma peça será gasto maior tempo para refazer as peças de menor porte.  
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 Alta qualidade do mobiliário, marca reconhecida no mercado, carteira de clientes construída em seus mais de 

10 anos de operação. 

 Crescimento pela demanda de móveis sob medida, novos empreendimentos em cidades próximas. 

 Preço alto 

 Alto turnover(troca de pessoal);  

 Prazo de entrega elevado   

 Dependência de mão de obra especializada. 

 Aumentar vendas pela internet, procura por mobiliário casual, prestadores de serviço vendendo móveis 

(montadores de peças);  

 Redes do varejo ofertando móveis sob medida. 

 Preço alto perante o mercado 

 Melhor gestão do estoque  

 Ausência de controle de tempos e movimentos em toda cadeia produtiva  

 Ausência de pesquisa de satisfação 

 Software para agilizar programação de corte foi adquirido, porém, não foi implementado 

 Ausência de politica de parceria para comercialização das sobras  

 Ausência de mão de obra capacitada     

 Ausência de Relé de proteção no quadro elétrico (evita queima de equipamentos)    

 No que concerne à falta de informações na montagem dos projetos, para que os marceneiros possam sanar 

dúvidas, solicitar material e ou ferramentas ou solucionar problemas de qualidade com a gerência, são 

necessários deslocamentos até a gerência 

 Ausência de indicadores gerencias  

 Ausência de Sistema de CRM  

 Promover cursos ou capacitação de jovens aprendizes para formação de mão de obra qualificada 

 

2. Principais Resultados      

    Dentre os potenciais benefícios resultantes da Consultoria, tem-se:  

 a) Redução de custos; 
  b) Aumento da produtividade através da otimização de processos (redução, tempos de processamento,  
       eliminação de gargalos e aumento de capacidade, otimização e gestão de estoque, diminuição de  
       tempos, aumento da disponibilidade). 
  c) Aumento da confiabilidade operacional (eficiência); 
  d) Confiabilidade no atendimento ao cliente; 
  e) Estabelecimento de metas específicas para cada processo; 
  f)  Eliminação de desperdícios; 
  g) Melhor utilização de recursos; 
  h) Aumento da margem de lucro; 
  i)  Acompanhamento de processo via indicadores chaves de processo.  
  j)  Mapeamento e elaboração do macrofluxo dos principais processos (cliente, comercial, desing, controle  

       de produção, estoque) 
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3. Atestado de Capacidade Técnica – NEVES DESIGN 
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1. Característica do cliente:   
 

UNIMED FEIRA DE SANTANA    
 
MISSÃO  
"Ser uma Cooperativa de Trabalho Médico de excelência, que proporcione ética, digna e competente assistência à 
saúde dos seus clientes, visando a melhoria da qualidade de vida com responsabilidade social"  
 
VISÃO  
"Ser referência em Feira de Santana na sua área de ação, na assistência à saúde e na valorização do trabalho Médico" 

  
Dados Unimed Feira de Santana               Dados Unimed Brasil  
32.902 clientes                                               377 cooperativas  
202      cooperados                                        18 milhões de clientes       
386      colaboradores                                   111 mil cooperados  
200      prestadores de Serviço                    62 mil empregos diretos  
80        mil Autorizações por mês                83% de presença no território nacional  
   

Período de realização do trabalho alvo 
 
Os projetos foram realizados no período de 04 de março de 2013 até 30 Abril de 2014   
 

2. Diagnóstico da situação encontrada pelo profissional 
  

Desafios e Oportunidades identificadas através do diagnóstico:  
 Data Center descentralizado, saturado, sem contigência e sem capacidade de sustentar o negócio  
 Interligação dos canais de comunicação das unidades de negócio insuficiênte 
 Mutiplos sistemas de informação sem integração e gestão inadequada 
 Multiplicidade de forncedores prestadores de serviço de TI  
 Departamento de TI descentralizado, fundamentalmente operacional e pouco estratégico 
 Ausência da documentação das regras e parametrização dos processos de negócio cadastradas nos sistemas de 

informação (cardio, pirâmide, smart, HBPrever,etc);  
 Utilização irregular de licenças de software ( windows 7, office, server 2003, etc)  
 Baixo nível de maturidade  na operação dos sistemas de Informações  ( gestão e treinamento) 
 Ausência de Mapa de Processos  e Procedimento Operacional Padrão  
 Ausência de boas práticas na gestão e operação de TI ( seleção,políticas e procedimentos)  
 Baixa utilização dos sistemas de inteligência empresarial  
 Clientes internos, externos e todos aqueles que dependem de sistemas de tecnologia da informação 

insatisfeitos  
 Ausência de procedimentos e rotinas gerencias e operacionais( operadora, hospital e clinicas )    
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3. Resultados da Consultoria e Assessoria de TI:     
 

 Integração do ERP Contábil/Financeiro Pirâmide com ERP de Gestão da 
Operadora com aumento da receita em 26% e redução dos custos com glosas em 
R$ 2 milhões/ano.  

 Implantação de projetos de alta complexidade, tais como: Radio Frequência, 
Telecomunicações, Call Center, Portal, BI e outros softwares de apoio à gestão 
operacional, gerencial e estratégica. Aumento da receita em aproximadamente 
30%.  

 Implantação das principias ferramentas do TQC (POP, termo de anomalia, pdc, 
etc) das principais áreas do hospital, operadora e clinicas Unimed, reduzindo os 
riscos para os pacientes em 20% e redução de custo com desperdício de papel e 
material hospitalar em 26,5 %    

 Economia de R$ 200 mil em aquisição de software e hardware  

 Redução do índice de parada dos sistemas de informação da operadora, hospital 
e clinicas em 88%  

 Redução de 58% do tempo de atendimento na emergência do hospital 

 Redução de 43% do tempo de atendimento na operadora Unimed   
Redução em médica de 28% do tempo de atendimento nas clinicas  

 Aumento global do faturamento em 36,8%, somando hospital, operadora e 
clinicas 

 Implantação da TISS em todas as unidades (principal norma da ANS)  

 Implantação do call center aumento o faturamento 15,8% na operadora.  

 Forte atuação no planejamento estratégico, administração do plano operacional, 
controle orçamentário, plano de investimento, plano diretor de informática e 
gestão de metas. 

 Revitalização de toda a infra-estrutura tecnológica com implantação de solução 
de contingência 

 Otimização de processos, criação de controles administrativos, Gestão e 
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implantação das melhores práticas na gestão de ti com base na ITIL e PMP 

 Participação ativa do comitê da implantação do Controle de Qualidade Total 
(TQC) da operadora e hospital. 

4. Atestado de Capacidade Técnica – UNIMED FEIRA DE SANTANA 
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