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Apresentação
Fundada em 1999 com o objetivo de prestar serviços de consultoria, a C2
Planejamento e Assessoria Empresarial Ltda. é reconhecida pela competência
dos serviços realizados e a qualidade do conjunto de soluções que é capaz de
ofertar em atendimento as necessidades dos clientes.
Missão: Prestar serviços personalizados de consultoria empresarial propondo e
implantando soluções práticas e seguras, transformando conhecimento e
informação em benefícios para os clientes.
Visão: Ser uma organização de referência nacional em consultoria empresarial.

VALORES:
Ética: Transparência, integridade e respeito são os pilares das nossas ações.
Pessoas: As pessoas representam o diferencial de nossa empresa.
Parcerias Estratégicas: Agindo individualmente nada conseguimos. A parceria é
fundamental para a complementariedade das nossas competências.
Satisfação: Realizamos os serviços sempre com paixão e prazer.
Criação de Riqueza: O lucro é reflexo do sucesso de nossa atuação e é essencial
para a continuidade e crescimento de nossa empresa.

Principais Serviços
DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL
Através do Diagnóstico Empresarial, é possível identificar e sugerir ações que
visem a melhoria do negócio. Pode ser encarado como o primeiro passo que tem
como objetivo identificar os problemas, necessidades e prioridades das
empresas, relativamente a diversas áreas empresariais, com os objetivos de:
•
•
•

Recomendar alterações em procedimentos;
Definição de projetos prioritários;
Avaliação da situação atual e ações a serem tomadas.

ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
A realização de investimentos requer muita atenção e um estudo anterior a
tomada de decisão é prioritário para o sucesso desta iniciativa. Identificar riscos,
contextualizar o objetivo do investimento, seus impactos e prováveis
consequências contribui para minimizar sensivelmente as possibilidades de
realizar-se um investimento errado.

APRESENTAÇÃO DE EMPRESAS/NEGÓCIOS
Apresentar um negócio requer conhecimento e experiência para que os objetivos
sejam alcançados.
Objetividade, foco no que é relevante, equilíbrio na linguagem, identidade visual
e dados consistentes e reais, são características indispensável na construção de
uma apresentação eficiente.

Principais Serviços
GESTÃO DE PROJETOS
Em parceria com profissionais qualificados e com grande experiência nas mais
diversas áreas de atuação, a C2 atua na Coordenação de equipe multidisciplinar
buscando a identificação e escolha de locais apropriados; na busca por incentivos
fiscais; no licenciamento ambiental; na concepção das características
operacionais; definição de logística de produto e produção; na elaboração e
solicitação de orçamentos; acompanhamento de obras civis e todos os elementos
necessários à efetiva implantação de um empreendimento.

ELABORAÇÃO DE PLANOS DE NEGÓCIOS
Através desta ferramenta de gestão, é possível identificar os riscos e propor
planos para minimizá-los e até mesmo evitá-los; identificar pontos fortes e fracos
em relação à concorrência e o ambiente de negócio em que atua; conhecer seu
mercado e definir estratégias de marketing para seus produtos e serviços;
analisar o desempenho financeiro do negócio, avaliar investimentos, retorno
sobre o capital investido; enfim, o Plano de Negócios é um poderoso guia que
norteará as ações de uma empresa, mas não é uma ferramenta estática, pelo
contrário, é uma ferramenta extremamente dinâmica que deve ser atualizado
periodicamente.

Clientes
INDÚSTRIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jonny Motors do Brasil (Camaçari/BA)
Emam Asfaltos (Candeias/BA)
Voga Química Ltda – Tintas Festcor (Simões Filho/BA)
Fertimar Mineração Ltda. (Rio de Janeiro/RJ)
GBN Indústria de Massas e Argamassas Ltda. (Candeias/BA)
ERB Energias Renováveis do Brasil S.A. (Candeias/BA)
CEDISA – Central de Aços S.A (Serra/ES)
FORTEFLEX Ltda. (Lauro de Freitas/BA)
C. LINS Construtora Ltda. (Candeias/BA)

COMÉRCIO
•
•
•

Vital Procifar (Salvador/BA)
Global Brasil Pneus Ltda. (Salvador/BA)
Portinox Ambientes Ltda. (Salvador/BA)

Clientes
SERVIÇOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hospital de Olhos Santa Luzia (Maceió/AL)
Rede Labforte (Vitória da Conquista/BA)
Instituto do Comportamento Ruy Palhano (São Luis/MA)
Unimec (Vitória da Conquista/BA)
CPK Medicine (Belém/PA)
Harmony Day Hospital (Maceió/AL)
Ativo Microcrédito (Salvador/BA)
Grou Viagens e Turismo (Salvador/BA)
Enseada do Caeiro Eco Resort (Saubara/BA)
Village Itacaré – Villa São José (Itacaré/BA)
Mana Engenharia (Salvador/BA)
PJB Locação de Máquinas e Equipamentos (Simões Filho/BA)
Ibrav Assessórios Industriais (Camaçari/BA)
C. Lins Construtora (Salvador/BA)
Ecofax Ltda (Camaçari/BA)
TOP MIX Concretagem (Salvador/BA)
PRONCOR Unidade Intensiva Cardiorespiratória (Campo Grande/MS)

Porque Contratar a C2
COMO CONSULTORA
A C2 disponibiliza profissionais preparados e com experiências nos mais diversos
segmentos empresariais e áreas de atuação. Ao contratá-los, o Cliente estará
trazendo para sua empresa o conhecimento e a experiência desses profissionais,
os quais ficarão dedicados a atingirem os resultados esperados. Estes
profissionais ficarão dedicados a realizar todas as atividades relacionadas ao
objetivo traçado, reduzindo o tempo necessário para seu alcance e, por
consequência, diminuindo os custos associados e aumento as chances de
sucesso.

COMO GESTORA DE PROJETOS
Experiência e conhecimento dos fluxos dos diversos processos que são
necessários a implantação de um empreendimento no Estado da Bahia. Agregase a isto a economia com infraestrutura para o investidor, que não precisará
investir em um Escritório de Implantação. A simplificação da Cadeia de Comando,
com a existência de um componente onde as diversas informações dos
fornecedores serão consolidadas e trabalhadas em conjunto, implica em
agilidade e economia de recursos.

Contatos
Telefone Fixo:
+55 71 3494 0344
Telefone Móvel:
+55 71 9132 9437 (Juarez Couto)
+55 71 9141 5230 (Meire Calheira)
Skype:
juarezcouto
meirecalheira
Messenger:
juarez_couto@hotmail.com
meirecalheira@hotmail.com
E-mail:
juarez@c2planejamento.com.br
meire@c2planejamento.com.br

