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RESUMO  

 
O artigo tem como objetivo analisar financeiramente através dos dados contábeis e da 

situação econômica da empresa TDC Auto Center Ltda. —ME, verificando a mudança do seu 

patrimônio, com base nos indicadores apresentados pelo Patrimônio Líquido dos anos de 2013 

e 2014. 

 

Palavras-chave: Análise, índices. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

As atividades empresariais mudaram extraordinariamente com os avanços das 

tecnologias de informação e a globalização de negócios. Sendo que os riscos, a busca por 

oportunidades, as ocorrências econômicas entre outras atividades passaram a exigir uma 

avaliação contínua das empresas. Segundo Silva (2006, p. 23), “a análise financeira é uma 

ferramenta que nos auxilia na avaliação da empresa”. A análise com base em dados contábeis 

confiáveis reduz as incertezas, pois a intuição, a adivinhação e a experiência não são 

suficientes para orientar na tomada de decisões, é preciso uma visão completa dos negócios. 

(SILVA, 2006). 

Assim, servindo como embasamento ao assunto, a referida pesquisa traz como tema a 

Analise Financeira na Empresa TDC Auto Center Ltda – ME, que tem como objetivo geral 

analisar, com base em métodos contábeis, a situação financeira da empresa em questão 

destacando a situação para futuros investimentos. Como objetivos específicos pode-se 

destacar a verificação do balanço patrimonial da empresa, apresentar um diagnóstico das áreas 

da empresa que apresentam maior rentabilidade, bem como sugerir qual o aprimoramento 

necessário a ser tomados para melhorar a atuação da empresa. 
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Este trabalho se justifica devido à importância que as informações contábeis têm para 

a propagação da empresa. Levando-se em consideração a quantidade de benefícios que as 

mesmas informações têm a agregar para o empreendimento, para determinar se a empresa tem 

condições financeiras para uma tomada de decisão que possa ser revertida em lucro.  

Para Barbosa (2015, p. 41), “a análise financeira de demonstrativos é de grande 

utilidade, quando se busca o enfoque gerencial, pois serve como base de informações para 

tomada de decisão do administrador”. De acordo com as regras contábeis, os demonstrativos 

financeiros fornecem dados sobre a empresa. Já a analise de balanços transforma esses dados 

em informações importantes sobre a posição econômica e financeira, sendo mais eficiente 

para o gestor manter o controle financeiro da organização. (SILVA e SILVA, 2015). 

Promover mudanças para otimizar os ganhos podem alterar os resultados futuros 

da empresa, é possível efetuar um planejamento mais eficaz dos investimentos a serem 

efetuados. Assim, trabalhando com o menor risco de perda de capital de investimento, em 

paralelo com a utilização dos seus relatórios que contêm as informações financeiras. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A metodologia a ser usada neste trabalho é a pesquisa bibliográfica e eletrônica na 

parte teórica e avaliações financeiras, como entradas e saídas, serão desenvolvidas na empresa 

como parte prática. O levantamento da pesquisa teórica será constituído de sites da internet, 

livros e artigos científicos da área de estudo, com o objetivo de aprimorar e descrever ideias 

sobre o tema.  

A pesquisa será realizada de forma qualitativa – utilizando a análise financeira  de 

liquidez e índices da estrutura de capital. Pois será analisada a conceituação teórica de alguns 

pensamentos de estudiosos sobre esse tema, que visa melhorar a familiaridade com o 

problema da empresa TDC Auto Center Ltda. — ME. 

Assim sendo, essa pesquisa será feita através de estudo que terá como ponto de partida 

a pesquisa teórica, seguida da pesquisa prática e finalizando com a conclusão através dos 

resultados obtidos através da empresa. O trabalho se desenvolverá através dos meios mais 

adequados para que se atinjam os objetivos esperados, seguindo um roteiro planejado 

previamente.  
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1.1 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

A análise financeira tem um enfoque integral abrangendo estratégias, decisões de 

investimentos, financiamentos e operações. Esta é um recurso importante para o alcance dos 

objetivos da empresa, pois estuda a viabilidade, estabilidade e capacidade de gerar lucro em 

um negócio. 

Segundo Silva (2006, p. 26), a análise financeira pode ser entendida como: 

 

[...] a análise financeira de uma empresa consiste num exame minucioso dos dados 

financeiros disponíveis sobre a empresa, bem como das condições endógenas e 

exógenas que afetam financeiramente a empresa. Como dados financeiros 

disponíveis, podemos incluir demonstrações contábeis, programas de investimentos, 

projeções de vendas e projeção de fluxo de caixa, por exemplo. Como condições 

endógenas, podemos citar estrutura organizacional, capacidade gerencial e nível 

tecnológico da empresa. Como condições exógenas, temos os fatores de ordem 

política e econômica, concorrência e fenômenos naturais, entre outros.  

 

Conforme salienta Barbosa (2015), toda decisão tomada pode ser entendida como uma 

decisão de âmbito financeiro. Assim, é possível afirmar que ao se iniciar um processo 

decisório a primeira coisa a ser feita é a análise financeira da organização independentemente 

da decisão a ser tomada. As informações obtidas através das demonstrações servem como 

uma ferramenta muito útil evitando desgastes financeiros na organização.   

A análise financeira conglomera um conjunto de instrumentos e métodos que 

permitem realizar diagnósticos sobre a situação financeira da organização, bem como 

prognósticos sobre o seu desempenho futuro. Esta analise é necessária para a tomada de 

decisões de gestão, servindo como um instrumento de previsão de financiamento e 

investimento, assim pode ser considerada como uma ferramenta de comunicação. 

Silva e Silva (2015), afirmam que: 

 

[...] a análise é um elemento de utilidade nas transações que a empresa for fazer 

como: as operações a prazo de compra e venda de mercadorias; quando for avaliar a 

eficiência administrativa, por exemplo, a comparação com concorrentes e, por fim, 

avaliar a situação econômico-financeira.  

 

Para Silva e Silva (2015), a sobrevivência da empresa e o bom desempenho financeiro 

estão ligados ao equilíbrio financeiro que a empresa consegue manter em seus negócios, a 
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avaliação das atividades de risco, assim como às condições de cumprir com as obrigações 

financeiras assumidas até o prazo estipulado e os investimentos em capital de giro afim de que 

as receitas superem as despesas.  

Muitas empresas acabam fechando por má administração de seus recursos, muitos 

administradores não estão preparados para executar tal tarefa. Assim, muitas vezes não 

conseguem determinar se a empresa está ou não gerando lucros. O planejamento financeiro é 

muito importante para a segurança de bons negócios, para isso é necessário que um balanço 

patrimonial da organização seja bem feito. Conforme descrito por Borges (2015), um balanço 

patrimonial é uma forma de demonstrar a condição financeira atual de uma empresa, expondo 

seus lucros, dividendos e seu patrimônio líquido. 

Assaf Neto (2001, p. 48) apud (JUNIOR, 2015, p. 15), descreve o objetivo da analise 

de balanços como:  

 

A análise de balanços visa relatar, com base nas informações contábeis fornecidas 

pelas empresas, a posição econômico-financeira atual, as causas que determinam a 

evolução apresentada e as tendências futuras. Em outras palavras, pela análise de 

balanços extraem-se informações sobre a posição presente e futura (projetada) de 

uma empresa. 

 

O balanço patrimonial pode ser entendido como um conjunto de informações referente 

à posição financeira da empresa, este é importante para a analise financeira da mesma pois 

permite uma comparação entre ativo e passivo. Sendo que, a diferença entre ambos é 

designada como patrimônio liquido da organização. Este estudo estima o futuro da empresa 

analisada, suas limitações e potencialidades e pode ser desenvolvido anualmente, 

semestralmente ou trimestralmente, conforme necessidade da organização. (SILVA, 2013). 

Para Matarazzo (2003, p. 39), “a análise das demonstrações visa extrair informações 

para a tomada de decisão. O perfeito conhecimento do significado de cada conta facilita a 

busca de informações precisas”. Conforme Barbosa (2015), o uso de demonstrativos na 

análise financeira das empresas estabelece informações sólidas e de relevante importância, 

pois revelam as operações por um período de tempo permitindo detectar os aspectos fortes e 

fracos das atividades empresariais. Pode se destacar dois fatores importantes que são a 

quantidade e qualidade das informações disponibilizadas. Lembrando que informações em 

quantidade exagerada podem tornar-se inúteis, sendo as objetivas com maior valor, já que as 
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demonstrações financeiras são utilizadas na prestação de contas. A escolha dos 

demonstrativos e das técnicas que serão utilizadas vai depender do tipo de decisão a ser 

tomada. 

Os dados ou números são gerados pelos registros das transações realizadas como, por 

exemplo, compras, vendas, pagamentos, depreciação, estoque, etc. Os relatórios provenientes 

do sistema contábil são importantes instrumentos de gestão empresarial. Para Silva e Souza 

(2015, p. 69), “as demonstrações financeiras também são chamadas de relatórios contábeis e 

são a fonte de informações para análise, servindo de base, inclusive para avaliação quanto à 

possibilidade de investimento”. Os relatórios são importantes pois trazem informações 

precisas e dados objetivos o que facilita a analise e tomada de decisão. Os registros contábeis 

são fontes de dados apresentados de maneira resumida e ordenada exibidos periodicamente, 

sendo as movimentações expressas em valores monetários gerando lançamentos contábeis que 

podem constituir um rico banco de dados utilizados para uso gerencial interno ou destinados 

para fins de declarações externas. (SILVA, 2006). 

Dentro da analise financeira existem os indicadores financeiros que são calculados a 

partir de dados contidos nos demonstrativos mostrando a situação e o desempenho recente da 

empresa, estes que permitem uma avaliação objetiva e adequada de qualquer índice da 

organização. Segundo Silva e Silva (2015, p. 05), “a interpretação através de índices é a forma 

mais adequada de se chegar a ter dados concretos da real situação de uma empresa em um 

momento determinado”. Com indicadores bem definidos é possível analisar a situação 

financeira organizacional a qualquer momento o que facilita as decisões gerenciais permitindo 

que sejam corrigidos a tempo eventuais erros de desempenho. Os indicadores, também, são 

úteis na busca por créditos e financiamentos, pois, por exemplo, os bancos avaliam a análise 

financeira da empresa para saber do seu comportamento perante seus compromissos. Bem 

como os investidores valorizam mais as empresas que apresentam bons indicadores de 

lucratividade, boa liquidez, estrutura de capitais, entre outros pontos. (SILVA, 2013). 

 

1.2 LIQUIDEZ 

 

Melhor forma de avaliar a situação financeira da empresa é por meio da sua liquidez. 

Ela é calculada pelos valores das demonstrações contábeis. Pode ser considerada como uma 
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decomposição das partes do Balanço Patrimonial, que tem como finalidade a melhor 

interpretação dos componentes analisados. 

A análise de liquidez é conseguida pela relação entre os bens e os direitos da empresa 

por intermédio de cálculos de divisão. Medindo quanto o empreendimento tem para cada 

unidade monetária que ela deve.  

 

1.2.1 Liquidez Geral 

  

 Indica a capacidade que a empresa tem pagar as suas dívidas de curto e longo prazo, 

não utilizando o ativo permanente. 

LG= Ativo Circulante + Realizável a LP                LG= 38.900,71 = 1,48 

        Passivo Circulante + Exigível a LP                        26.147,48 

Indica quanto à empresa possui de Ativo Circulante mais Realizável em Longo Prazo 

para cada R$1,00 de dívida total. Quanto maior, melhor. 

 

1.2.2 Liquidez Imediata 

 

 Indica a capacidade que a empresa tem em gerar recursos a curto prazo. Dispondo do 

uso de caixa, banco e aplicações financeiras. 

LI= Disponível                                                      LI= 21.202,48 = 0,91          

      Passivo Circulante                                                 23.287,48 

Quanto à empresa possuí de disponível para cada R$ 1,00 do Passivo Circulante. 

 

 

1.2.3 Liquidez Corrente  

 

 Indica capacidade da empresa em pagar suas obrigações a curto prazo. 

LC= Ativo Circulante                               LC= 36.561,73 = 1,57 

        Passivo Circulante                                     23.287,48 

Quanto à empresa possuí de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 do Passivo 

Circulante.  
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1.2.4 Liquidez Seca 

 

 Indica a capacidade de pagamento que uma empresa tem sem usar seu estoque. 

LS= Ativo Circulante - Estoque                LS= 36.561,73- 15.359,25 = 0,91 

       Passivo Circulante                                         23.287,48 

Quanto à empresa possuí de seu Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo 

Circulante. 

 

Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Geral 

Índice Situação Índice Situação Índice Situação 

> 1,50 < 2,00 Excelente > 1,0 < 2,00 Excelent

e 

> 1,0 < 2,00 Excelente 

> 1,00 < 1,50 Boa > 0,8 < 1,00 Boa > 0,8 < 1,00 Boa 

> 0,50 < 1,00 Regular > 0,40 < 0,80 Regular > 0,40 < 0,80 Regular 

< 0,50 Ruim < 0,40 Ruim < 0,40 Ruim 

Fonte: Apostila Indicadores Financeiros (OCB,  p. 20  ano 2007). 
 

Os indicadores financeiros podem ser agrupados em quatro categorias: indicador de 

rentabilidade, de estrutura de capital, de liquidez e de atividade.  O indicador de rentabilidade 

refere-se á rentabilidade dos capitais investidos ou êxito econômico empresarial, já o 

indicador de estrutura de capital também conhecido como indicador de endividamento indica 

o grau de intensidade de recursos de terceiros que são utilizados na tentativa de gerar lucros, 

refletindo o nível de endividamento da empresa. O indicador de liquidez tem o objetivo de 

medir a capacidade que a empresa tem de liquidar seus compromissos financeiros a curto 

prazo, enquanto o indicador de atividade procura caracterizar aspectos operacionais das 

atividades econômicas, reflete a administração do fluxo de caixa, a capacidade de manter 

fluxo contínuo de atividades operacionais e evidenciam a produtividade dos ativos. (GUTH, 

FERNANDES e PEREIRA, 2015).  
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Na demonstração de fluxo de caixa relatam-se os movimentos de caixa durante um 

determinado período, consiste num total de entradas subtraindo o total de saídas do caixa.  

 

O fluxo de caixa possibilita ao gestor programar e acompanhar as entradas 

(recebimentos) e as saídas (pagamentos) de recursos financeiros, de forma que a 

empresa possa operar de acordo com os objetivos e as metas determinadas, a curto e 

a longo prazo. A curto prazo para gerenciar o capital de giro e a longo prazo para 

fins de investimentos. (JUNIOR, 2015, p. 35). 

 

É como determinar as alterações na posição financeira da empresa, é uma forma de 

avaliar a liquidez da mesma sendo importante verificar o impacto que esta atividade provoca 

na posição financeira da organização já que é identificada como o processo de circulação 

monetária. Esta atividade também tem suas limitações e uma delas é a incapacidade de gerar 

informações precisas sobre lucros. (SILVA, 2013). 

Em um contexto geral, a empresa TDC AUTO CENTER LTDA – ME revelou uma 

boa situação nos resultados de sua liquidez. Conseguindo gerar recursos com facilidade para 

pagar suas obrigações, inclusive as contas de curto prazo, e também não precisando utilizar do 

seu estoque. 

 

1.3 ANÁLISE HORIZONTAL E VERTICAL 

 

As análises vertical e horizontal contribuem na interpretação da estrutura e trata das 

tendências das finanças da empresa. A análise vertical tem como objetivo mostrar o 

percentual de cada grupo ou conta do Balanço Patrimonial, em relação ao total do Ativo ou 

Passivo. 

 Em se tratando da analise horizontal Barbosa (2015, p. 46) cita que: “já quando 

comparamos os indicadores de períodos diferentes, analisa-se pura e simplesmente a 

tendência dos índices. Portanto, a análise se dá no sentido horizontal”. Esta analise é também 

conhecida como analise de tendências ou de evolução se fazendo importante na avaliação da 

estrutura de itens e na evolução deste no tempo. (OLIVEIRA et al, 2015).  

Os diferentes métodos de analise avaliam a empresa e dimensionam seus riscos e o 

potencial de retorno. E com um grau de  importância maior, a analise horizontal evidencia de 

forma mais clara o crescimento da empresa. Esses dados podem ser utilizados para futuras 
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decisões visando um crescimento consciente do Ativo com a menor taxa de utilização de 

recursos externos. Por este motivo o foco será na Analise Horizontal, onde se apresenta 

melhor as tendências, enquadrando- se melhor na realidade da empresa analizada.  

 

 

Tabela 1 – Balanço Patrimonial e Análise Horizontal referente aos anos de 2013 e 2014. 

CONTA 2013 2014 AH 

TOTAL ATIVO R$               44.484,25 R$               49.905,48 12,19% 

ATIVO CIRCULANTE R$               31.987,13 R$               36.561,73 14,30% 

DISPONÍVEL R$               18.492,63 R$               21.202,48 14,65% 

Caixa R$               15.212,13 R$               16.948,73 11,42% 

Duplicatas a Receber R$                 3.280,50 R$                 4.253,75 29,67% 

Estoques R$               13.494,50 R$               15.359,25 13,82% 

ATIVO NÃO CIRCULANTE R$               12.497,12 R$               13.343,75 6,77% 

Realizável a Longo Prazo R$                 2.151,25 R$                 2.339,00 8,73% 

Imobilizado R$               10.345,87 R$               11.004,75 6,37% 

TOTAL PASSIVO R$               44.484,25 R$               49.905,48 12,19% 

PASSIVO CIRCULANTE R$               16.164,25 R$               23.287,48 44,07% 

Obrigações Trabalhistas R$                 6.024,15 R$                 7.035,98 16,80% 

Obrigações Fiscais R$                     530,85 R$                     610,50 15,00% 

Empréstimos e Financiamentos R$                 4.630,75 R$                 4.553,75 -1,66% 

Fornecedores R$                 4.978,50 R$               11.087,25 122,70% 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE R$                 5.589,75 R$                 2.860,00 -48,83% 

Empréstimos e Financiamentos R$                 5.589,75 R$                 2.860,00 -48,83% 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$               22.730,25 R$               23.758,00 4,52% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2015) 

 

 

O resultado foi que o Ativo Total da empresa aumentou 12,19% de 2013 para 2014. 

Este foi elevado pela alta da conta Duplicatas a Receber. Já o Ativo Circulante teve um 

aumento de 14,30% devido também ao aumentou da conta Fornecedores, que por sua vez 

mais que dobrou seu valor de 122,70%, e por sua vez puxou para cima a porcentagem do 

Passivo Circulante. 

Tendo em vista que o Passivo Circulante cresceu mais que o Ativo Circulante, a 

empresa esta utilizando do crédito a curto prazo para comprar mais, assim elevando seu 

estoque de um ano para o outro em 13,82%. Mas é importante resaltar a queda de 
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Empréstimos e Financiamentos, tanto no Passivo Circulante quanto no Passivo Não 

Circulante. 

Em resumo a empresa conseguiu aumentar todas as contas do Ativo , diminuir quase 

que pela metade o Passivo Não Circulante . Mas teve alta nas obrigações, destacando a conta 

de Fornecedores. E seu Patrimônio Liquido teve um aumento  de 4,52% que não pode ser 

considerado ruim. 

  

1.4 INDICE DE ESTRUTRURA DE CAPITAL 

 

Com a finalidade de identificar o percentual de endividamento das obrigações 

correspondentes a dividas a curto prazo. Especificando, o quanto mais baixo se demonstrar 

esse índice, é considerado melhor. Assim a empresa contendo suas dividas a longo prazo tem 

tempo hábil para gerar recursos para saldar suas dividas. 

Entretanto se esses custos a curto prazo se apresentarem mais baratos, o sentido de 

quanto menor é melhor pode se inverter. A avaliação revelara qual profunda é a participação 

de capital de terceiros, e também o percentual de curto e longo prazo que a empresa precisará 

restituir. Utilizando das seguintes analises: Participação de Capital de Terceiros, Composição 

do Endividamento e Imobilização do Patrimônio Liquido. 

 

1.4.1 PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS 

 

Demonstra quanto que a empresa se utilizou de capital oriundo de terceiros, em 

relação ao seu próprio capital. Quanto menos a utilização, melhor. 

 

PCT= Capital de Terceiros x 100        PCT= 15.641,00  x 100 = 65,83% 

          Patrimônio Liquido                              23.758,00 

 

 

 

 

1.4.2 COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO 
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Indicador utilizado para demonstrar o quanto a empresa esta comprometida com suas 

dividas a curto prazo. 

 

CE=  Passivo Circulante  x 100           CE= 23.287,48  x100 = 148,88%  

         Capital de Terceiros                            15.641,00 

 

 

1.4.4 IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 

 

Demonstra quanto que a empresa utilizou do Ativo Imobilizado em relação com o 

Patrimônio Liquido. 

 

IPL= Ativo Não Circulante    x 100                  IPL= 13.343,75   x100 =56,16%         

          Patrimônio Liquido                                            23.758,00 

 

 

1.5 TOMADA DE DECISÃO 

 

Os itens importantes a serem observados na tomada de decisões são o prazo e o 

objetivo dos investimentos. É preciso levar em consideração o montante, com precisão, que se 

espera acumular no final do prazo. Quanto maior o retorno que se almeja conseguir maior será 

o risco associado ao investimento, este risco caracteriza-se pelas incertezas existentes. 

Planejamento e entendimento são importantes sugestões para a diminuição de riscos, bem 

como evitar agir contra as tendências. (BERTOLO, 2015). 

Conforme Motta e Calôba (2006, p. 23), "o objetivo proposto só será alcançado após 

decorrido um determinado tempo para maturação do investimento, durante o qual muito 

esforço terá de ser realizado, consumindo-se recursos escassos, tais como: capital, trabalho, 

insumos e capacidade gerencial". A questão é nunca cair na famosa zona de conforto. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

De acordo com Zdanowicz: 
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Os índices de atividade são construídos  a  partir  de  dados  extraídos do Balanço 

patrimonial, Demonstrativos do Resultado do Exercício e dos inventários. Eles 

são úteis quando deseja avaliar a segurança dos investimentos realizados em itens 

de curto prazo, a valores constantes, em termos de gestão financeira. 

(ZDANOWICZ 2003, p. 99). 

 

 Depois de analisar os dados da empresa, percebemos que a mesma necessita de um 

planejamento adequado para que seu ativo aumente de forma mais acentuada. Com o 

aprimoramento da parte financeira, explorando de melhor forma a prestação de serviço. 

 Para que a empresa tenha  uma boa infiltração no mercado de prestação de serviços, 

pode-se utilizar de preços diferenciados, atraindo novos clientes, e consequentemente  

aumentar seu nível de faturamento, pois a empresa além de ser de pequeno porte, tem um 

passivo muito alto, como obrigações exigível a curto prazo.  

 Para atingir esses objetivos, deve ser traçado uma boa estratégia e utilizar a força e a 

qualidade do serviço, conseguindo assim defrontar os concorrentes de mercado de forma mais 

nivelada e obter uma maior lucratividade. 

 

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com os dados obtidos da empresa TDC Auto Center Ltda. — ME. verificamos que a saúde 

financeira da empresa é considerada positiva. Com ressalva para os gestores terem uma maior 

atenção com as Duplicatas a Receber, que aumentou muito do ano de 2013 para 2014. O que 

indica que a empresa esta facilitando o credito para seus clientes e posteriormente pode ter 

problemas com inadimplência.  

 Destaca-se nos Índices de Estrutura de Capital, a conta Capital de Terceiros, que tem 

uma porcentagem considerável em relação ao Patrimônio Liquido. Principalmente por parte 

dos Fornecedores, que por consequência a empresa aumentou o seu estoque. Mas consegue 

saldar suas dividas em curto período de tempo. O que se sugere é que a empresa busque com 

seus fornecedores aumentar o prazo de pagamento de suas compras. 

 As decisões são tomadas baseadas na melhor relação de custo-benefício, ou seja, o 

cliente quer levar sempre o produto e serviço de melhor qualidade pelo menor preço. O 

importante é sempre acompanhar os concorrentes e comparar as opções do mercado. E 
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realizar sempre um bom investimento com relação à custo-benefício, podendo assim gerar 

lucros e principalmente, satisfazer os seus clientes. 
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