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DECLARAÇÃO 
 

Contrato Vigente Declaração Confiável 

 

Declaramos que a empresa 

CADIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,  

CNPJ 13.529.633/0001-33, 

Endereço: Av. Prefeito Cirino Adolfo Cabral, n° 7095, sala 01, Gravatá, Navegantes, SC,  

tem como projeto a: GESTÃO EMPRESARIAL, 

no qual será executado o planejamento para estruturação e profissionalização da gestão da empresa: 

1. Elaborar diagnóstico inicial da real situação de trabalho do cliente, 

analisando variáveis, pontos fortes e fracos. 

2. Estruturação de Planejamento Estratégico e Sucessório do cliente: 

2.1. Missão, Visão e Valores. 

2.2. Stakeholders (partes interessadas no negócio). 

2.3. Análise Swot (pontos fortes e fracos da organização). 

2.4. Análise de Riscos e Oportunidades do negócio. 

2.5. Indicadores de Desempenho (KPI's - Kay Performance Indicators). 

2.6. Definição de organograma da empresa, com descrição de funções e 

responsabilidades. 

2.7. Estruturação de orçamento empresarial do cliente. 

2.8. Elaboração de plano salarial e níveis, bem como bonificações de acordo 

com cumprimento de metas e benefícios estabelecidos pela 

empresa. 

2.9. Definir plano de ações e acompanhá-lo para que os objetivos estratégicos 

sejam atendidos. 

3. Mapeamento de processos do cliente: 

3.1. Mapear o fluxo de processos e informações do cliente. 

3.2. Definir o mapa de interação entre os processos. 

3.3. Definir procedimentos documentos, responsabilidade e indicadores para 

monitoramento dos processos. 

3.4. Efetuar o treinamento da equipe nos processos estruturados. 

3.5. Identificar melhorias em tecnologia da informação para melhoria de 

processos. 

3.6. Busca e análise de softwares que se adequem a realidade da empresa 

para melhoria de controles. 

3.7. Definir plano de ações e acompanhá-lo para que os objetivos dos 

processos sejam atingidos. 

4. Acompanhar amadurecimento da cultura organizacional do cliente. 

5. Implementar cultura organizacional e controles de acordo com as normas 

NBR ISO 9001 (Gestão de Qualidade).  

 
com previsão de início de projeto em Julho de 2020. 

Itajaí, 08 de Abril de 2020. 

 
 

 Com objetivo de manter a transparência, evitar fraudes e 
comprovar o contrato entre a I9 Consultoria e o cliente 
citado nesta declaração, disponibilizamos o QR Code 
abaixo para consulta de vigência de contrato.  
Caso a declaração não esteja mais disponível ao fazer a 
leitura do QR Code, por gentileza, consulte-nos para saber 
se o presente contrato ainda continua vigente ou se apenas 
não foi inserido em nossa base de dados.  
 

 

Altamir Steil Junior 
Diretor I9 Consultoria 
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