
G.Capts lança serviço de checagem da saúde da empresa 
 
Dados do IEGV (Instituto de Economia Gastão Vidigal) demonstram que a cada mês, mais de cem 
empresas abrem concordata ou entram em falência no Estado de São Paulo. Com o principal 
objetivo de diagnosticar problemas empresariais, a G.Capts, tradicional empresa de consultoria 
administrativo-financeira, está lançando no mercado um novo produto: Business Check. 
 
De acordo com o seu diretor Carlos Alberto Pompeu de Toledo Soares, trata-se de um sistema a 
ser instalado por um período na empresa pela G.Capts, que permiite que o empresário possa 
contar com um elemento verificador de negócios, tendo ao longo de trinta ou sessenta dias, 
dependendo da profundidade da avaliação, uma radiografia da real situação da empresa. 
 
Na realidade, explica o consultor, é muito difícil para quem está gerindo o próprio negócio 
detectar exatamente quando e por que razão os problemas começam a aparecer. Com esse novo 
produto, tratamos de levantar quais os pontos críticos de cada departamento, permitindo que 
providências sejam tomadas, em tempo hábil de evitar a perda do negócio. 
 
A crise que atravessa a economia brasileira, a diminuição dos índices de consumo e um cenário 
recessivo na prática fazem com que esse novo produto seja de grande utilidade para as empresas, 
especialmente as pequenas e médias com faturamento entre R$ 70 e R$ 400 mil mensais e, de 
acordo com Toledo Soares, a radiografia inclui diversos setores da empresa, de tal forma que o 
empresário passe a ter uma visão do seu negócio como um todo. 
 
"Na área administrativa, por exemplo - explica o consultor - fazemos uma checagem completa dos 
equipamentos, organograma, treinamento, departamento pessoal, distribuição de 
produtos/entrega e até mesmo a questão do planejamento. Além da área administrativa, o 
produto inclui checagem na área comercial, financeira, de produção e um estudo sobre o 
comportamento dos sócios com relação às atitudes e administração do tempo, além de uma 
avaliação sobre o mercado no qual a empresa está inserida". 
 
Serviço: 
 
Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail gcapts@terra.com.br ou pelo telefone (11) 5184-
0411. 
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