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Nossas 



Quem somos

A Staff Consultoria em Engenharia de Produção é 
uma Empresa Júnior da UTFPR, localizada em 

Medianeira-PR, fundada em 28 de fevereiro de 2013. 
É uma associação sem fins lucrativos, políticos ou 

religiosos, de direito privado, de caráter social, 
educacional e multiprofissional, gerenciada por 

estudantes universitários que realizam projetos e 
prestam serviços nas áreas de atuação de 

Engenharia de Produção.

Missão
Transformar realidades com soluções 
empresariais acessíveis.

Visão
Manter constância de resultados e gerar experiências 
promotoras, tornando-se referência como empresa de 

consultoria em Engenharia de Produção.

Valores
Profissionalismo, Vestir a camisa, 

Brilho no olho e Colmeia.



Potencializadores 
de negócios

Finanças Estoques

Gestão da 
Produção



Planejamento
estratégico

Um Planejamento Estratégico permite que a empresa
conheça sua atual situação e faça projeções do futuro,
determinando objetivos a serem alcançados de forma
que o time esteja engajado e determinado. Para que
esses objetivos sejam alcançados, são definidas
estratégias e caminhos a serem seguidos e, é por meio do
Planejamento Estratégico que o gestor deve se guiar para
chegar no objetivo definido ou recalcular suas rotas
quando necessário.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
dA SOLUÇÃO

● Demoro alguns dias 
para tomar decisões;

● Não tenho meus 
objetivos 
documentados;

● Meu time não entende 
minhas ideias;

● Muitas vezes essas 
ideias ficam no papel.

● Clareza nos objetivos 
a serem alcançados; 

● Rapidez na tomada de 
decisão;

● Engajamento do time, 
todos trabalham 
juntos;

● Aumenta a 
produtividade do time.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



Planejamento 
de marketing

O Planejamento de Marketing é uma ferramenta
orientada para resultados. Com ela você define seu
planejamento, estuda seu mercado de atuação e conhece
seus clientes e concorrentes. Esse planejamento permite
que você estabeleça suas metas, objetivos e planos de
ação para curto, médio e longo prazo. Permite que seu
negócio seja visto e lembrado pelos seus clientes.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
dA SOLUÇÃO

● Não conheço o perfil 
dos meus clientes;

● Não tenho clientes 
fiéis a minha marca;

● Não sei como divulgar 
minha marca;

● Não sei quem são 
meus concorrentes;

● Meus clientes sempre 
mudam para a 
concorrência.

● Aumento da 
competitividade e 
vendas;

● Definição de metas e 
objetivos;

● Conhecimento do 
mercado de atuação;

● Estratégias 
personalizadas para a 
empresa.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



Pesquisa de 
mercado

A Pesquisa de Mercado reduz os riscos de investimento e
facilita a tomada de decisão em abrir ou expandir um
negócio, ou avaliar se seu novo produto ou serviço será
aceito por seus clientes. Auxilia a traçar estratégias de
marketing, identificar problemas e oportunidades de
melhorias e conhecer melhor o perfil dos possíveis
clientes da região e os concorrentes.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
dA SOLUÇÃO

● Não sei para onde 
devo expandir;

● Não sei se terei 
clientes nesse novo 
local;

● Não sei se meu 
produto será aceito;

● Não conheço meus 
concorrentes;

● Quero abrir um novo 
negócio.

● Descoberta de novas 
oportunidades;

● Melhor condução de 
investimentos;

● Melhor definição do 
perfil dos meus 
clientes;

● Investimentos mais 
certeiros. 

Para um dignóstico gratuito toque aqui



Análise de 
Viabilidade

A Análise de Viabilidade é uma avaliação dos seus riscos
de investimento demandado com os retornos que ele
pode gerar, levando em conta seus custos fixos e
variáveis, sua aceitação frente ao mercado consumidor e
a atual situação dele, considerando suas vantagens e
desafios de inserção.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Prejuízo com 
investimentos;

● Desconhecer a 
atuação dos 
concorrentes;

● Desconhecer o valor 
do investimento;

● Falta de informação 
para decidir investir ou 
não;

● Não saber a aceitação 
do produto ou serviço.

● Redução de riscos;
● Conhecimento do 

prazo do retorno 
financeiro;

● Tomada de decisão 
mais certeira;

● Possibilidade de 
comparações.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



Fluxo de caixa

O Fluxo de Caixa é uma ferramenta que permite um
acompanhamento detalhado das movimentações de
valores da empresa, realizado em períodos (diário,
semanal, mensal), que permite traçar metas e fazer
previsões para os meses seguintes, evitando
investimentos desnecessários e inconsistências no caixa
empresarial.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Meu custo 
operacional é alto;

● Não tenho controle de 
entradas e saídas;

● Informações 
orçamentárias 
desatualizadas;

● Não tenho controle  
de contas a receber e 
a pagar.

● Redução de despesas;
● Planejamento de 

investimentos;
● Subsídios para ajuste 

do preço de venda;
● Diminuição do 

estoque;
● Controle geral do 

caixa.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



precificação

O preço é muito mais que um número, envolve vários
fatores, como contas e estratégias da empresa. A
Precificação leva em consideração variáveis as quais
influenciam direta e indiretamente no custo do produto.
Além disso, permite descobrir o valor dele de acordo com
a margem de lucro desejada e que seja adequada a
realidade.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Não sei o custo do 
meu produto;

● Não conheço minha 
margem de lucro;

● Definição empírica do 
preço;

● Não sei se o preço 
está adequado;

● Não sei o que 
considerar no preço.

● Maior controle de 
resultados;

● Conhecimento do 
custo real do produto;

● Capacidade de 
concorrência com o 
mercado;

● Visão clara do 
faturamento.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



Fluxo de estoques

O controle do Fluxo de Estoque estuda a movimentação
e o armazenamento de matérias-primas, produtos
acabados e em produção, ferramentas e equipamentos
dentro de uma empresa, visando o aumento da
lucratividade por meio da diminuição de processos,
investimentos e gastos desnecessários, obtendo
informações precisas sobre a demanda de seu produto.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Estoques 
desorganizados e 
com mercadorias 
paradas;

● Gastos altos com 
manutenção de 
estoque;

● Falta de controle do 
movimento de 
entrada e saída de 
mercadorias;

● Falta de controle da 
produção;

● Perda de vendas.

● Gestão da produção  
e de compras 
eficiente;

● Redução de perdas;
● Melhoria da 

produtividade;
● Melhoria na 

comunicação interna;
● Melhoria nas vendas;
● Diminuição de gastos 

com manutenção de 
estoque.Para um dignóstico gratuito toque aqui



Gestão de estoque

A Gestão de Estoque é uma forma de controlar os
recursos materiais da empresa como as entradas e saídas
de produtos, qual o momento ideal para a reposição de
materiais e qual a melhor forma de armazenamento para
se reduzir perdas.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Descontrole das 
quantidades do 
estoque;

● Compra de materiais 
aleatórios;

● Desperdício de 
materiais;

● Operações com 
pausas por falta ou 
excesso de materiais.

● Saber quais e quantos 
itens têm no estoque;

● Conhecer os gastos e 
hábitos de consumo 
do cliente;

● Evitar prejuízos;
● Atender as demandas 

constantemente;
● Economia nas 

operações.
Para um dignóstico gratuito toque aqui



Previsão
de demanda

A Previsão de Demanda é uma forma de medir quanto o
seu produto será desejado pelo mercado. Ela fornece
dados críticos a respeito do seu mercado de atuação,
possibilitando alinhar todas as áreas da seu negócio. Esse
serviço impacta diretamente na área produtiva da sua
empresa. Se ela não produz, é no seu estoque de
produtos que você verá diferença. A Previsão de
Demanda oferece segurança garantida nas suas tomadas
de decisões.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Estoque obsoleto;
● Recorrente falta de 

produtos no estoque; 
● Não saber se pode 

fazer planos a longo 
prazo;

● Funcionários 
sobrecarregados ou 
ociosos;

● Estoque muito grande.

● Planejar orçamento da 
produção;

● Fazer previsões 
financeiras;

● Formular estratégias 
de preço;

● Redução de custos;
● Melhor utilização do 

espaço do estoque.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



Gestão 
por 
processos

A Gestão por Processos avalia as atividades e o fluxo de
maior valor por meio de mapeamentos. Além disso,
aprimora e padroniza alguns processos. Dessa forma, os
recursos, funcionários, máquinas e equipamentos são
aproveitados o máximo, aumentando a produtividade.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Não sabe quais são 
todas as atividades;

● Não sabe se todos os 
processos estão com 
bom desempenho;

● Não sabe qual processo 
é ineficiente;

● Atividades confusas, 
nem todos as conhecem 
e há perda de 
informação.

● Processos padronizados;
● Processos fáceis de 

entender e identificar 
visualmente;

● Conhecimento de todas 
as atividades;

● Evita perda de 
informações;

● Identifica processos com 
problemas  que podem 
ser otimizados.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



ANÁLISE
DE LAYOUT

A Análise de Layout avalia o local e determina qual a
posição ideal para os equipamentos, matéria-prima,
máquinas e funcionários. Dessa forma, otimiza o fluxo de
produtos, não há a perda de informação ou produtos
dentro do ambiente físico, o tempo de produção é
reduzido, a produtividade aumenta, e a circulação no
ambiente melhora para produtos, funcionários e até
mesmo clientes.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Produto demora ou se 
perde antes de 
chegar no local 
correto;

● Deficiência na 
disposição começa a 
afetar a capacidade 
produtiva;

● Não há um fluxo linear 
da produção;

● Horas-homem de 
transporte é muito 
alto.

● Ambiente físico 
eficiente e otimizado;

● Melhora a circulação 
de pessoas e do 
produto;

● Aumenta a eficiência 
e o desempenho dos 
processos;

● Reduz o tempo de 
deslocamento.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



Mapeamento
de processos

Mapeamento de Processos é uma ferramenta de
planejamento que descreve, de forma visual e simples, o
fluxo de trabalho, mostrando o passo a passo de cada
operação dessa unidade em termos de entradas, saídas,
ações, e suas ligações com demais operações, tornando
mais simples a identificação e implementação de
melhorias.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Perda de informação 
no decorrer do 
processo;

● Comunicação precária 
entre os envolvidos;

● Falta de documentos 
e registros do 
processo;

● Processos com longo 
tempo de execução;

● Mau aproveitamento 
de recursos e 
funcionários.

● Análise detalhada sobre 
como melhorar um 
processo;

● Identifica problemas e 
possíveis soluções;

● Melhora a comunicação 
entre os envolvidos no 
mesmo processo;

● Facilita no planejamento 
de projetos;

● Fornece documentação. 
para um processo.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



Mapeamento de 
fluxo de valor

O Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM) é uma
ferramenta que identifica, nos processos de uma
empresa, as atividades que proporcionam mais valor ao
produto final, bem como quais não fazem o mesmo. Com
isso, é possível diminuir os desperdícios e focar esforços
de melhoria trazendo mais organização à empresa e
satisfação ao cliente.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Processos complexos 
com grandes perdas;

● Baixo retorno de lucro;
● Dificuldades e 

problemas de 
inventário;

● Tempo de inatividade 
excessivo.

● Melhoria no tempo de 
processo;

● Diminuição dos custos 
do processo;

● Maximização dos 
lucros;

● Diminuição dos 
desperdícios.

Para um dignóstico gratuito toque aqui

https://www.escolaedti.com.br/modelo-de-melhoria/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost


cronoanálise

A Cronoanálise realiza a cronometragem do tempo
padrão para cada atividade e analisa o processo
produtivo do trabalho. Consegue identificar quais etapas
possuem maior importância, otimiza atividades fazendo
com que o custo e tempo de produção diminuam,
encontra sua capacidade produtiva, e consegue
determinar o valor de venda do seu produto.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Produtos danificados 
ou com defeitos;

● Uma atividade ou etapa 
demora bem mais que 
as outras;

● Não sabe qual é o 
custo do produto;

● Não sabe identificar 
onde que está tendo 
problemas;

● Não sabe quanto 
tempo leva para o 
produto ficar pronto.

● Define tempo padrão;
● Define custo por minuto 

por setor produtivo;
● Define quanto tempo uma 

atividade demora para  
ser realizada;

● Diminui o tempo de 
fabricação de produtos;

● Elimina processos 
desnecessários;

● Identifica gargalos na 
produção.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



CAPACIDADE 
PRODUTIVA

A Capacidade Produtiva permite identificar se o número
da sua produção está muito distante da sua real
capacidade, considerando desperdícios previstos e não
previstos. Ela é calculada considerando o número de
horas de trabalho, número de funcionários, o tempo
padrão e outros fatores que influenciam no número de
produtos.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Não sabe o máximo de 
produtos que pode 
produzir;

● Não sabe se é possível 
aumentar a produção;

● Não sabe se a quantia 
produzida está dentro 
do aceitável;

● Não sabe quanto pode 
produzir se houver 
imprevistos;

● Não sabe se está tendo 
desperdícios. 
desnecessários.

● Descobre o máximo que 
pode produzir;

● Descobre o máximo que 
pode produzir de forma 
efetiva;

● Descobre o quanto produzir 
considerando o desperdício 
não previsto;

● Analisa como está a 
produtividade da empresa;

● Sabe o quanto consegue 
produzir por dia.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



5 S

O 5S é uma metodologia japonesa voltada para a
manutenção da ordem e organização do ambiente de
trabalho. Baseada em 5 sensos, quando aplicada, traz
qualidade à empresa, pois mantém o ambiente limpo,
integrado, organizado e saudável para o bom andamento
das atividades.

sintomas da 
minha empresa

vantagens 
da solução

● Ambiente de trabalho 
bagunçado, podendo 
acarretar em acidentes;

● Funcionários são 
desorganizados e não 
cuidam do ambiente;

● Clima organizacional da 
empresa é ruim;

● Desperdícios e danos 
dentro do processo 
produtivo;

● Cultura da empresa é 
ruim.

● Empresa adquire um 
senso de disciplina;

● A produtividade e o 
desempenho aumentam;

● Redução de custos;
● A qualidade dos produtos 

aumenta;
● Clima organizacional 

melhora.

Para um dignóstico gratuito toque aqui



EMPRESAS COM REALIDADES 
TRANSFORMADAS

toque aqui para FAZER UM DIAGNÓSTICO
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