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RESUMO 

O objetivo desse trabalho é a prestação de uma consultoria organizacional para a 
empresa Mais Decor, atuante no setor de móveis e decoração. Foram identificados 
junto ao proprietário da empresa, gargalos em setores ou processos aos quais 
pudéssemos apresentar sugestões para melhorias. Para que pudéssemos chegar ao 
objetivo do trabalho, primeiramente a equipe realizou uma reunião com todos os 
membros e o dono da empresa, o qual apontou seus problemas e destacou sua 
dificuldade e necessidade de um controle financeiro. A partir deste diagnóstico 
pesquisamos ferramentas que seriam adequadas para sanar a necessidade do 
empresário. Sob instrução do orientador e de outros professores, chegou-se a ideia 
de elaboração de um fluxo de caixa, sendo essa a ferramenta buscada e adaptada 
para a necessidade da empresa.   
 

Palavras-chave: Consultoria Organizacional, Fluxo de Caixa, Controle Financeiro. 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to provide an organizational consulting to the company 
“Mais Decor”, which is a business from the furniture and decoration sector. The group 
identified failed sectors or processes to which it could be presented suggestions of 
improvement, according to the wishes of the business owner. In order to reach the goal 
of this work, the team first held a meeting with all the members and the owner of the 
company who pointed out their problems and highlighted their difficulty on financial 
control. From this diagnosis, we search for tools that would be adequate to remedy the 
need of the entrepreneur. It was decided to work with the cash flow under the guidance 
of the counselor professor and other professors. This tool sought and adapted to the 
company’s needs. 
 

Keywords: Organizational Consulting, Cash Flow, Financial Control. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Decorar um ambiente é ter a possibilidade de fazer com que qualquer espaço 

se torne um sonho realizado. O ato de decorar envolve a aquisição de uma série de 

produtos como papéis de parede, quadros, luminárias, relógios, móveis, dentre outros 

artigos de decoração. Cada vez mais, os consumidores de tais produtos almejam a 

inovação e a transformação. Com o objetivo de atender esse mercado promissor, 

várias empresas de pequeno, médio e grande portes emergiram no mercado 

moveleiro e decorativo brasileiro. A empresa Mais Decor é um exemplo de negócio 

que surgiu para atender as urgências desse setor em constante crescimento.   

A Mais Decor é uma loja de móveis localizada em Araucária/PR, região 

metropolitana de Curitiba. A empresa tem como prioridade o e-commerce de móveis 

e decorações, oferecendo a seus clientes produtos modernos. Trata-se de uma 

excelente opção para pessoas de espírito jovem que buscam inovação em um 

mercado ainda tradicional. Na região metropolitana de Curitiba existem diversas 

empresas do setor de móveis e decoração, sendo essas lojas físicas e/ou virtuais. No 

entanto, a Mais Decor ganha destaque devido ao design contemporâneo de seus 

produtos.   

Ao analisar a atual situação da Mais Decor, observou-se que a área financeira 

é a que mais necessita de atenção, conclusão essa reforçada pelo proprietário da 

empresa, Sr. Rodrigo Viana. De fato, todos os setores de uma organização são 

importantes, porém a área financeira exige um cuidado especial, pois é imprescindível 

que a empresa mantenha suas finanças em dia na busca pelo equilíbrio de sua saúde 

fazendária, o que propiciará uma melhoria nas demais áreas do negócio.  

Assim sendo, esse trabalho almeja prestar uma consultoria empresarial à Mais 

Decor, iniciando com o levantamento dos dados financeiros. Espera-se ainda 

apresentar um plano para implementação de uma ferramenta de controle de fluxo de 

caixa o qual, segundo Sá (2012, p.11), é o método de captura e registro dos fatos e 

valores que provocam alterações no saldo de caixa. O fluxo de caixa deve ser 

apresentado em relatórios estruturados, de forma a permitir sua compreensão e 

análise.  

Zdaniwicz (1996, p.24), por sua vez, afirma que o fluxo de caixa tem como 

objetivo básico, a projeção das entradas e das saídas de recursos financeiros para 
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determinado período, visando prognosticar as necessidades de captar empréstimos 

ou de aplicar excedentes de caixa nas operações mais rentáveis da empresa.  

Muitas organizações apresentam dificuldades em gerenciar suas atividades 

financeiras, principalmente as empresas familiares, por retratar uma deficiência de 

profissionalização. A impossibilidade de manutenção da gestão de fluxo de caixa é 

uma realidade para muitos empreendedores brasileiros. Contudo, tal ferramenta é 

imprescindível para o bom andamento de qualquer empreendimento uma vez que, 

possibilita acrescentar dados e indicadores que irão facilitar o processo de decisão à 

curto e médio prazo 

Além disso, diante das mudanças ocorridas no cenário econômico brasileiro, 

faz-se necessário que as empresas estejam preparadas e estruturadas para 

acompanhar as oscilações e exigências do mercado para que assim possam garantir 

sua permanência neste. Ademais, é indispensável que a empresa tenha liderança, 

organização, planejamento, controle e saiba realizar correções em seus processos, 

caso seja necessário, garantindo um bom desempenho no setor.  

Pretende-se realizar nesse trabalho, o planejamento de entradas e saídas de 

caixa da Mais Decor, oferecendo assistência ao proprietário da empresa e verificando 

o andamento da organização no período de aproximadamente dois semestres. Será 

avaliado também se os recursos atuais atendem as necessidades do negócio por meio 

do acompanhamento das as movimentações financeiras, além de auxílio no 

gerenciamento dos gastos.  

A estabilidade de uma organização bem-sucedida depende do controle efetivo 

dos processos e da implementação de melhorias na gestão do fluxo de caixa. Tais 

atitudes embasam a tomada de decisão e consequentemente mitigam os riscos, 

reduzindo custos e diminuindo consideravelmente a possibilidade de ter que se 

recorrer a empréstimos, evitando o chamado efeito “bola de neve” nas finanças de 

uma empresa.  

 

 

1.1 OBJETIVO DO PROJETO 

 

O principal objetivo desse trabalho é oferecer uma consultoria para a empresa 

Mais Decor, a fim de buscar soluções para eventuais dificuldades financeiras.  
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A consultoria, conforme definido por Oliveira (2010, p.74), é uma atividade 

sistemática para auxiliar a empresa-cliente ou o responsável de uma unidade 

organizacional em assuntos gerais ou específicos (jurídico, finanças, marketing, etc.). 

 

 

1.2 CONSULTORIA 

 

A consultoria empresarial é um tipo de serviço ofertado por um profissional, o 

consultor, a uma determinada organização, com o intuito de ajudar a solucionar falhas 

em áreas, nas quais o contratante precisa de ajuda. Esse serviço costuma ser 

temporário e pode variar em vários aspectos, tais como equipe, prazos, escopo, entre 

outros.  

De acordo com Pereira (1999, p.40) a consultoria pode ser apontada como uma 

das formas de aconselhamento mais antigas do mundo. Se examinada a origem da 

palavra consultoria, que vem do latim – consultare – chega-se ao significado “dar ou 

receber conselhos”.  

Schein (1972, p. 87), por sua vez, entende a consultoria como um processo de 

ajuda organizacional, no qual o relacionamento entre consultor e cliente deve objetivar 

o desenvolvimento deste último em sua capacidade de diagnosticar, desenvolver 

alternativas, decidir e intervir no sistema para resolver problemas. 

Segundo Djalma (1996, p. 4), consultoria é um processo interativo de um 

agente de mudanças externo à empresa, o qual assume a responsabilidade de auxiliar 

os executivos e profissionais da referida empresa nas tomadas de decisões, não 

tendo, entretanto, o controle direto da situação. 

Lara (1993, p.81) identifica cinco aspectos frequentemente associados ao 

conceito de consultoria nas diversas definições presentes na literatura, sendo eles:  

 

 A consultoria é um serviço de orientação independente, o que implica 

imparcialidade em relação à organização e a seus componentes;  

 A consultoria é um serviço de aconselhamento, não estando incluídas em 

suas atribuições atividades executivas;  

 A consultoria é desempenhada por pessoas qualificadas;  

 A consultoria organizacional proporciona análise e identificação de 

problemas e recomenda soluções;  
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 A consultoria organizacional, eventualmente, ajuda na implementação de 

soluções, ressaltando o caráter temporário da ajuda. 

 

Observa-se nos conceitos apresentados que os serviços prestados pelo 

consultor são exclusivamente de assessoramento e planejamento de ideias, sendo 

sua a função aconselhar, sendo uma espécie de sustentação, apoio. A consultoria 

pode ser considerada uma estratégia administrativa na conquista de melhores 

performances e não uma alternativa corretiva de falhas administrativas. 

 

 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS  

 

Durante a visita técnica realizada na empresa Mais Decor, com o auxílio do 

proprietário e fundador Sr. Rodrigo Viana, foram identificadas deficiências em algumas 

áreas do negócio, relatadas a seguir.  

 

  

1.3.1 Marketing 

 

Segundo o responsável pela empresa, existe um plano de marketing em 

processo de implementação, porém não foram expostos detalhes desse 

planejamento. Tendo em vista a importância dessas ações, salienta-se a necessidade 

de análise de sua funcionalidade. 

O plano de marketing é uma ferramenta de estratégia gerencial, utilizada para 

identificar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que o mercado proporciona 

à empresa. Esse instrumento possibilita o estabelecimento de metas, objetivos, e 

permite que se conheça as necessidades e desejos dos clientes. Um plano de 

marketing bem formado propicia a gerência uma visão sistêmica e direta para onde 

os seus zelos devem ser concentrados. 

De acordo com Kotler (2002, p.125) a utilização do plano de marketing torna a 

empresa menos vulnerável a crises, pois essas podem ser previstas com 

antecedência. Também é possível superar os concorrentes, planejando 

cuidadosamente produtos e serviços mais adequados aos desejos e necessidades 
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dos clientes, o que reduz os problemas da comercialização e planejamento dos 

produtos.  

 

 

1.3.2 Financeiro 

 

A empresa não possui um fluxo de caixa para controle de suas finanças. 

Conforme discutido anteriormente, o fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão 

financeira a qual projeta para períodos futuros entradas e saídas de recursos 

financeiros. Essa ação possibilita a gerência observar como será o saldo para o 

período desejado. 

 Esse instrumento é de fácil elaboração, e pode, ou melhor, deve ser utilizado 

para controle e também como base para tomada de decisões. É o recurso mais 

preciso e útil para levantamentos financeiros a curto e longo prazos, conforme 

apontado por Zdaniwicz (2004, p.54). 

 

 

1.3.3 Supply Chain 

 

A empresa não tem conhecimento se em eventual aumento de demanda 

conseguirá suprir os pedidos dos clientes. Observa-se nessa afirmação uma 

necessidade de gerenciamento da cadeia de suprimentos.  

A cadeia de suprimentos, Supply Chain Management, é um conceito “novo”  da 

administração. Porém, segundo Martins (2016), o tema é tão comum hoje em dia, que 

é difícil crer que ele começou a ser abordado com maior ênfase apenas nos anos 80. 

Conforme apresentado por Regina (2017), o gerenciamento da cadeia de 

suprimentos (SCM) refere-se a uma rede de facilidades e opções de distribuição, que 

tem por objetivo executar funções de compra de materiais, transformar matérias-

primas em produtos acabados e semiacabados, e distribuir estes produtos aos 

consumidores.   

 

 

1.3.4 Definição do objetivo do projeto  
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Aplicando o conceito de consultoria, ou seja, a noção de aconselhamento, 

estabeleceu-se o objetivo do projeto, considerando, especialmente, o pedido da 

gerência da empresa. Dessa forma, o projeto de consultoria aqui apresentado busca 

apresentar algumas ferramentas para sanar a deficiência do setor financeiro da 

empresa, mais especificamente, almeja-se implantar a gestão do fluxo de caixa, 

considerado a maior dificuldade gerencial da Mais Decor.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 
O objetivo desse capítulo é abordar teoricamente os principais conceitos 

utilizados para a elaboração e aplicação de um fluxo de caixa e auxiliar na 

compreensão do presente trabalho.  

A fundamentação teórica desse trabalho disponibiliza recursos teóricos de 

diferentes autores para a preparação do estudo, obtendo assim, credibilidade e 

aceitação. 

 

 

2.1 CONCEITOS E A IMPORTÂNCIA DO FLUXO DE CAIXA 

 

O fluxo de caixa auxilia a gerência das empresas nas tomadas de decisões, 

prevê o que ocorrerá nas finanças da empresa e mostra os possíveis equilíbrios ou 

desequilíbrios de entradas e saídas em determinados períodos. Tais ações 

possibilitam antecipar medidas preventivas de modo a assegurar a disponibilidade de 

recursos em caixa.  

Por fluxo de caixa, entende-se a diferença entre a quantidade de recursos 

financeiros que entrou em caixa e a quantidade de recursos financeiros que saiu de 

caixa, como apresentado por Westerfield (2002 p. 63).  

De acordo com Ross (2002, p.64) o fluxo de caixa operacional é um número 

importante, pois demonstra, em um nível básico, se as entradas de caixa das 

operações são suficientes para cobrir as saídas de caixa diárias.  

Matarazzo (2003) evidencia como principais objetivos do fluxo de caixa, avaliar 

alternativas de investimento, avaliar e controlar, a longo prazo, as decisões financeiras 

tomadas na empresa, avaliar os reflexos monetários no presente e no futuro e 

certificar que os excessos monetários de caixa estejam sendo devidamente aplicados. 

Ross (2002, p.64) afirma ainda que tal ferramenta evidência o fato de que a 

empresa gera caixa por meio de suas atividades, sendo esse usado tanto para pagar 

credores, como para remunerar os proprietários da empresa. 

Portanto, pode-se dizer que fluxo de caixa é uma ferramenta de uso estratégico 

que possibilita ao administrador financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e 

controlar os recursos monetários da empresa.  
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De forma mais ampla, podemos afirmar que o fluxo de caixa é um processo no 

qual a empresa vai gerar e aplicar seus recursos financeiros, determinados pelas 

várias atividades desenvolvidas. O fluxo de caixa focaliza a empresa como um todo, 

relatando todas as suas entradas e saídas financeiras. 
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3 O PROJETO DE CONSULTORIA 
 
 

3.1 ABRANGÊNCIA DA EMPRESA 

 

A empresa tem sede na cidade de Araucária, região metropolitana de Curitiba. 

Contudo, comercializa seus produtos para todo o pais através do e-commerce, 

atuando fortemente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e em toda a região 

nordeste do Brasil. 

 

 

3.2 EQUIPE DO PROJETO DE CONSULTORIA 

 
 A consultoria empresarial será desenvolvida pelos alunos Edienez Fernanda 

dos Santos, Felipe Ramon dos Santos Ribas, Giovana de Pierre Bertoncelo, Gustavo 

Sparrenberger Barbosa, Karoline Schmidt Vaz, Priscilla Aidee Cidral, orientados pelo 

professor Iron Lemes. 

 
 

3.3 ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP) 

 
 A Estrutura Analítica do Projeto (Work Breakdown Structure - WBS) constitui-

se de uma ferramenta de formação e estruturação de um trabalho e/ou de um projeto 

em pequenas partes a fim de facilitar o controle. Abaixo, segue a EAP (QUADRO 1) 

elaborada pela equipe do projeto, a ser executado na empresa Mais Decor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO 1-  ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO 
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3.4 PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

 

As responsabilidades serão divididas de maneira igualitária entre os integrantes 

do grupo.  

 

 

3.5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO 

 

Os fatores críticos de sucesso do projeto são: a qualidade das informações 

fornecidas pelo proprietário da empresa do começo ao fim deste trabalho e a correta 

análise e interpretação dessas informações por parte da equipe do projeto. Sendo 

esses, por consequência, os fatores mais relevantes para correta execução da 

consultoria.  

 

 

3.6 ETAPAS DO PROJETO 

 

Esse trabalho será desenvolvido através das seguintes etapas:  

 

 Definição da empresa e escolha do tema; 

 Visita e coleta de dados (coleta de dados feita através de perguntas, 

disponíveis no ANEXO 1); 
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 Análise e interpretação dos dados coletados; 

 Elaboração do fluxo de caixa;  

 Implementação do fluxo de caixa na empresa;  

 Apresentação da proposta.  

 

 

3.7 CRONOGRAMA PRELIMINAR 

 

No cronograma abaixo (QUADRO 2), apresentamos as datas em que serão 

realizadas as etapas do trabalho. 

 

QUADRO 2- CRONOGRAMA TCC 

CRONOGRAMA PRELIMINAR DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 

TAREFA  DURAÇÃO INICIO  TÉRMINO 

1  Escolha dos objetivos e metas do projeto.  7 dia(s)  14/03/2017  21/03/2017

2  Escolha da empresa.  7 dia(s)  21/03/2017  28/03/2017

3  Elaboração dos instrumentos de coleta de dados.  10 dia(s)  28/03/2017  07/04/2017

4  Visita técnica à empresa e coleta dos dados.  7 dia(s)  07/04/2017  14/04/2017

6  Análise e interpretação dos dados.  10 dia(s)  14/04/2017  24/04/2017

7  Escolha do tema abordado  8 dia(s)  24/04/2017  02/05/2017

8  Pesquisa e fundamentação teórica.  45 dia(s)  02/05/2017  16/06/2017

9  Elaboração do modelo de fluxo e caixa.  7 dia(s)  09/05/2017  16/05/2017

10 
Apresentação do modelo do fluxo de caixa para o 
proprietário da empresa. 

7 dia(s)  16/05/2017  23/05/2017

11 
Ações estratégicas para a correta utilização da 
ferramenta. 

7 dia(s)  23/05/2017  30/05/2017

15  Ajustes e correções finais.  14 dia(s)  30/05/2013  13/06/2013

16  Aprovação do coordenador e liberação para a banca.  7 dia(s)  13/06/2017  20/06/2017

17  Impressão e encadernação.  6 dia(s)  20/06/2017  26/06/2017

18  Entrega do trabalho na secretaria.  26/06/2017 

19  Preparo da defesa e ajustes finais.  12 dia(s)  27/06/2017  09/07/2017

20  Apresentação à banca.  5 dia(s)  10/07/2017  15/07/2017

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 2 

TAREFA  DURÇÃO  INICIO  TERMINO 

21  Definição de diretrizes para o TCC 2.  14 dia(s)  01/08/2017  15/08/2017

22  definição dos indicadores   45 dia(s)  15/08/2017  29/09/2017

23  pesquisa e fundamentação teórica  14 dia(s)  29/09/2017  13/10/2017

24  visita tecnica e treinamento operacional da planilha  
7 dia(s)  13/10/2017  20/10/2017
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25  análise e interpretação dos dados  14 dia(s)  20/10/2017  03/11/2017

26  ajustes e correções finais  6 dia(s)  03/11/2017  09/11/2017

27 
entrega e aprovação do coordenador e liberação para a 
banca 

10/11/2017 

28  impressão e encadernação  7 dia(s)  10/11/2017  17/11/2017

29  entrega para a banca  4 dia(s)  17/11/2017  21/11/2017

30  apresentação à banca   4 dia(s)  04/12/2017  08/12/2017

 

 

3.8 COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

 A comunicação entre a empresa Mais Decor e os alunos dar-se-á por meio de 

contato com o Sr. Rodrigo Viana, sócio proprietário da empresa. Os encontros 

ocorrerão na sede da empresa em Araucária, situada na Rua Francisco da Costa Pina, 

192, bairro Thomaz Coelho. Os meios de comunicação a serem utilizados entre os 

elaboradores do projeto será recursos tecnológicos, principalmente através da 

Internet. Haverá ainda encontros presenciais semanais, às terças-feiras, durante o 

período letivo.   

 

 

3.9 RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

 Os recursos necessários para a realização desse projeto são de caráter 

individual, sendo fornecidos pelos integrantes da equipe de trabalho, de maneira 

voluntária. Tratam-se de recursos como: disponibilidade de tempo dos integrantes do 

grupo e dos funcionários da empresa, computadores, automóveis e outros bens 

materiais. 

 

 

3.10 ORÇAMENTO DO PROJETO 

 

O orçamento necessário será baseado em custos com combustível, 

alimentação, impressões e outros recursos que forem necessários para a conclusão 

desse trabalho. 
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4 A EMPRESA 
 

A seguir apresentaremos os respectivos dados da empresa Mais Decor.  

 

 

4.1 DADOS DA EMPRESA 

 

Nome Fantasia: Mais Decor Home Design 

Razão Social: Decora Mais Artigos de Decoração LTDA - ME 

CNPJ: 26.452,436/0001-05 

Endereço: Rua Francisco da Costa Pina, 192 - Thomaz Coelho – Araucária, PR 

– 83.707-160 

Telefone: (41) 3642-1078 

E-mail: sac@maisdecor.com.br 

 

 

4.1.1 Histórico  

 

A Mais Decor é uma empresa do ramo de móveis e decorações, que atende 

seu público através do mercado virtual. A ideia inicial era montar uma loja física de 

móveis planejados, chamada “Innovine“, no município de Fazenda Rio Grande/PR, 

região metropolitana de Curitiba. A loja seria fruto da sociedade entre o Sr. Rodrigo 

Viana e seu tio, o qual havia voltado da França trazendo algumas ideias para o 

negócio.  

A empresa foi inaugurada e após um período de dois anos acabou falindo, 

sendo fechada, dando fim à sociedade familiar. Alguns meses depois, surgiu a ideia 

de reabrir a empresa atuando no mesmo segmento, porém com um conceito diferente 

e como uma plataforma online.  

Foi a partir dessa ideia que surgiu a Mais Decor. Inicialmente, o proprietário 

desconhecia o mercado online. Dessa forma, saiu em busca de conhecimento, 

passando a frequentar feiras especializadas no ramo de móveis e decoração. O 

empreendedor buscou novos fornecedores e parceiros para agregar valor à empresa. 

O foco da empresa também mudou. O que era um trabalho tradicional se tornou um 
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trabalho inovador, com ideias de projetos e produtos mais modernos para todos os 

ambientes da casa, buscando atender as expectativas do público atual. 

Como o mercado online era até então desconhecido, houveram 

questionamentos e incertezas a respeito do empreendimento. A loja está em domínio 

online desde outubro 2016 e aos poucos vem conquistando seu espaço, clientes e 

parceiros. 

 

 

4.1.2 Porte da empresa 

 

A classificação do porte da empresa é obtida conforme a Receita Operacional 

Bruta, representada no QUADRO 3. A empresa estudada constitui se como uma 

microempresa. Segundo o Sebrae, a microempresa é uma sociedade empresarial, 

simples, individual, cujo proprietário está devidamente registrado nos órgãos 

competentes e possui rendimento anual bruto igual ou inferior a 360 mil. 

 
QUADRO 3 - PORTE DA EMPRESA 

Classificação  Receita Operacional Bruta Anual ou Renda Anual 

Microempresa  Menor ou igual a R$ 360 mil

Pequena empresa  Maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 3,6 milhões 

Média empresa Maior que R$ 3,6 milhões e menor ou igual a R$ 300 milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões

FONTE: ADAPTADO BNDES 2017. 

 

4.1.3 Modelo de gestão 

  

A empresa segue o modelo de gestão familiar. São consideradas empresas 

familiares organizações que possuem seus cargos ocupados por seus próprios 

membros, conforme definição de Zorzanelli (2011).  

 

 

4.1.4 Cultura 

 

A cultura organizacional pode ser definida como um conjunto de normas e 

valores estabelecidos por todos os membros da organização. A cultura nada mais é 

do que um reflexo do comportamento que predomina dentro das empresas. Segundo 
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Chiavenato (2004, p.121), para se conhecer uma organização, o primeiro passo é 

conhecer sua cultura. Fazer parte de uma organização é assimilar sua cultura.  

A Mais Decor segue o modelo de gestão familiar no que diz respeito à cultura 

organizacional. Sendo assim, a empresa adota o processo sucessório. Como é uma 

empresa ainda jovem no mercado, esse modelo de gestão pode mudar com o passar 

do tempo, como também poderá ser passada de geração a geração. 

 

 

4.1.5 Diretrizes organizacionais 

 

 A empresa Mais Decor visa atingir seus objetivos e metas através da 

formalização das diretrizes organizacionais. As diretrizes organizacionais são 

formadas por missão, visão e valores e a empresa já possui estas diretrizes 

constituídas. 

 

 

4.1.6 Estratégia da qualidade  

 

 Como entendido por Papastawridis (2013), a qualidade de um produto ou 

serviço é relativa à sua capacidade em sanar as necessidades e desejos dos clientes. 

A loja em questão busca atender às necessidades de seus consumidores, os quais 

procuram por móveis modernos. Para isso, a empresa conta com um design arrojado 

de seus produtos.  

 

  

4.2 OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS 

 

Os objetivos organizacionais são os resultados definitivos que a empresa 

deseja alcançar no prazo de tempo determinado pela visão. Segundo Chiavenato 

(2004, p.97), “um objetivo é um estado futuro desejado que se tenta tornar em 

realidade. Na prática, os objetivos são resultados específicos que se pretendem 

alcançar dentro de um período de tempo”. 

O objetivo organizacional estipulado pela Mais Decor é o de inovar o ramo de 

móveis e decorações, com produtos diferenciados inspirados nas principais 
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tendências de mercado. Sempre oferecendo criatividade, exclusividade, sofisticação 

e segurança para todos os clientes. 

 

 

4.2.1 Missão 

 

A missão transmite a essência da empresa e é geralmente formulada por seus 

fundadores. Tal conceito envolve os princípios da organização juntamente com seus 

valores e crenças. Ele demonstra também a conduta ética, a responsabilidades e as 

soluções encontradas pela empresa diante das necessidades do ambiente. Segundo 

Chiavenato (2004, p.94) “quando a missão é definida e escrita, ela permite comunicar 

aos parceiros a razão da existência e funciona como um lembrete periódico as 

pessoas”. 

A Mais Decor tem por missão: “Deixar a sua casa com aquele toque especial, 

criativo e único, além de tornar os ambientes aconchegantes, sofisticados e com a 

essência dos seus moradores. Tudo isso sem sair de casa”. 

 

 

4.2.2 Visão 

 

A visão refere-se a como a empresa enxerga a si mesma, no presente e no 

futuro. Objetivamente falando, ela é a comparação de como a empresa é e como ela 

pretende ser dentro de determinado tempo e quais ações serão necessárias para 

atingir tal objetivo. De acordo com Chiavenato (2004, p.95) “a visão está geralmente 

mais voltada para aquilo que a organização pretende ser do que para aquilo que ela 

realmente é”.  

A Mais Decor adota como visão “Ser referência no ramo de móveis e 

decoração, com a praticidade, segurança e design moderno, criativo e exclusivo, que 

a Mais Decor oferece a todos os seus clientes”. 
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4.2.3 Valores 

 

Os valores são um grupo de crenças filosóficas e gerais, os quais a empresa 

pratica, buscando ganhos a curto, médio e longo prazos. Chiavenato (2004, p.130) 

afirma que “os valores são os elementos construtores da integridade e 

responsabilidade que definem o que as pessoas e as organizações são”.  

A Mais Decor adota os seguintes valores: 

 

 Inovação; 

 Compromisso com o cliente; 

 Ética: Respeito a todos os envolvidos da empresa; 

 Qualidade: Em todos os processos, buscando sempre a garantia dos 

melhores serviços e produtos. 

 

 

4.3 PROCESSOS DA EMPRESA  

 

 A seguir mostraremos como é o andamento dos processos da empresa. 

 

 

4.3.1 Comercialização 

 

A empresa Mais Decor comercializa seus produtos através de um e-commerce, 

para isso segue as seguintes etapas: 

 

 O primeiro, e fundamental, passo é a escolha do produto pelo cliente, o qual 

faz sua escolha através da vitrine; 

 Após escolhido o produto, é feita a confirmação do pedido e pagamento; 

 Após a confirmação do pedido o administrador do site recebe o pedido; 

 O próximo passo é a confirmação do setor financeiro, o qual verifica se o 

pagamento foi aprovado; 

 Em seguida, realiza-se uma verificação do pedido, sendo feita uma 

validação dos dados; 
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 O cliente recebe uma autenticação da empresa via e-mail confirmando seu 

pedido;  

 A empresa busca em seu estoque a disponibilidade do produto, e caso seja 

necessário entra em contato com o fornecedor para obtê-lo; 

 A expedição é acionada e a embalagem e estado do produto checado; 

 Assim que o produto é separado ocorre o acionamento da transportadora; 

 O produto é despachado para o endereço informado pelo cliente no ato da 

compra; 

 Finalmente o cliente recebe o produto; 

 Concluindo, tem-se o pós-venda: a empresa entra em contato com o cliente 

para uma breve avaliação sobre a experiência obtida na loja online. 

 

 

4.3.2 Principais atividades da empresa 

 

As principais atividades da empresa estão relacionadas em um organograma 

hierárquico, conforme QUADRO 4. O coordenador do e-commerce é responsável por 

administrar todas as atividades de gestão estratégica e cada colaborador tem suas 

funções definidas, cooperando com o desempenho da empresa.  

QUADRO 4 - ORGANOGRAMA DE ATIVIDADES DA EMPRESA 
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 Coordenação/Gerência: Suas principais atividades se baseiam na 

intermediação com os stakeholders do e-commerce bem como a definição 

dos investimentos e recursos necessários, a elaboração e o 

acompanhamento das estratégias da loja para o aumento das vendas. É 

responsável ainda por acompanhar os principais indicadores de 

recebimentos e entrega, por garantir a eficiência operacional para 

atingimento das metas e por efetuar a gestão e a capacitação dos seus 

colaboradores.  

 Tecnologia: É responsável pelas mídias, conhecimentos avançados em 

sistemas da informação. Suas principais atividades englobam planejamento 

e criação de campanhas nas mídias sociais, divulgação, e-mail e conteúdo 

do site.   

 Marketing: É responsável pela busca de oportunidades comerciais junto à 

fornecedores, descrever no site o mix de produtos, atender clientes por meio 

das redes sociais, chat online e telefone, além da divulgação nas redes 

sociais como Facebook e Instagram. 

 Operação: É encarregada pelos processos depois que o pedido ocorre no 

site. Suas principais funções são: fazer a separação, o faturamento e o 

envio dos pedidos, além de fazer trocas e devoluções e manter o estoque 

em dia e organizado. 

 

 

4.3.3 Monitoramento da concorrência  

 

 A empresa Mais Decor trabalha com um mix de produtos que não são 

encontrados com facilidade em outros sites de lojas no segmento de móveis e 

decoração, não tendo assim concorrentes diretos. Mas rotineiramente o setor de 

marketing verifica no mercado o surgimento de novos sites nessa área.  
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4.3.4 Segmentação de mercado  

 

 Segundo Kotler (1999, p.257), segmentação é o ato de dividir um mercado em 

grupos distintos de compradores com diferentes necessidades e respostas. A Mais 

Decor busca atender clientes das classes A, B e C, que buscam modernizar os mais 

diversos tipos de ambientes, seja um ambiente profissional ou a própria casa. Os 

clientes que realizam as compras são geralmente pessoas entre 25 e 40 anos, com 

uma renda na faixa de R$ 1.000,00 a R$12.000,00 reais.  

 

 

4.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL  

 

 O QUADRO 5 apresenta um organograma o qual demonstra a estrutura 

organizacional da empresa Mais Decor.  

. 
QUADRO 5 - ORGANOGRAMA HIERÁRQUICO DA EMPRESA MAIS DECOR 

 

 

 

4.4.1 Cargos atribuições e atividades  

 

 Os cargos na empresa são divididos da seguinte forma: Gerência, Tecnologia 

da Informação, Marketing e Logística. Cada área possui certas atribuições e 

atividades, conforme detalhado a seguir:  

 

 Gerência: É responsável pela definição de investimentos e recursos 

necessários, contratação de colaboradores, elaboração e acompanhamento 

das estratégias da loja para o aumento das vendas, folha de pagamentos, 

acompanhamento dos principais indicadores de recebimentos e entrega, 
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acompanhamento de pagamentos, gestão de conflitos internos, garantia da 

eficiência operacional para atingimento das metas, gestão e capacitação 

dos colaboradores. 

 T.I.: É responsável pelas mídias, conforme anteriormente mencionado. 

Suas atividades incluem planejamento e criação de campanhas nas mídias 

sociais, divulgação, manutenção dos aparelhos tecnológicos, layout do site 

de vendas, manutenção da rede de internet.  

 Marketing: É responsável pela busca de oportunidades comerciais junto a 

fornecedores, descrever no site o mix de produtos, atender clientes por meio 

das redes sociais, chat online e telefone e divulgação da loja, já citado 

anteriormente.  

 Logística: No setor de logística a empresa conta com um colaborador 

encarregado pelos processos após a confirmação do pagamento pela 

gerência. Suas principais funções são: fazer a separação, faturamento e 

envio dos pedidos. Fazer trocas e devoluções e manter o estoque em dia e 

organizado. 

 

 

4.4.2 Politicas de Recursos Humanos  

 

 A empresa possui poucos funcionários e ainda não conta com uma política de 

RH definida, mas os funcionários que trabalham na Mais Decor são pessoas que o 

proprietário da empresa já conhecia, como por exemplo amigos e familiares.  

 

 

4.5 RECURSOS ALOCADOS AOS PROCESSOS  

 

 Os recursos que a empresa utiliza para realização de seus processos são os 

seus funcionários e equipamentos tecnológicos bem como para a realização e 

acompanhamento das vendas online.  
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4.5.1 Sistemas da informação  

  

 A empresa Mais Decor conta com um técnico em informática com amplos 

conhecimentos em sistemas da informação. Ele é responsável pela elaboração e 

edição do site da loja e manutenção dos aparelhos do escritório onde ocorrem as 

operações não virtuais. A empresa ainda não conta com nenhum tipo de programa de 

gestão financeira.  

   

 

4.5.2 Opções para a solução do problema 

 

 Após pesquisas e reuniões com o proprietário da empresa e professores da 

área financeira, buscamos possíveis soluções para o descontrole financeiro da 

empresa. Chegamos às seguintes opções para solucionar o problema da empresa:  

 

 Implantação de um sistema pago de gestão financeira; 

 Elaboração de um fluxo de caixa artesanal em planilha Excel; 

 

 

4.5.2.1 Sistema pago de gestão financeira  
 

 Foram pesquisados programas de gestão financeira disponíveis para venda na 

Internet, e após comparação de diversos sites e programas foi apresentado ao 

proprietário o site Controle Financeiro Online (Disponível em: 

https://www.contasonline.com.br). O site conta com uma plataforma em que o 

responsável pela empresa pode acessar o programa de qualquer lugar, através de um 

dispositivo conectado à Internet, podendo fazer lançamentos, tirar relatórios, entre 

outras funcionalidades.  

Com um custo relativamente baixo para um programa de gestão financeira, de 

R$360,00 por ano, foi considerada umA opção viável. Mas após cadastramento teste 

de um dos membros da equipe no site em questão constatou-se os seguintes 

problemas:  
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 O site não oferece treinamento para os clientes operarem de forma eficaz o 

sistema, o que pode gerar lançamentos incorretos; 

 Não possibilita o cliente editar os recursos (adicionar/excluir) conforme sua 

necessidade; 

 É necessário certo tempo para aprender a manusear de forma eficaz a 

plataforma. 

 
Assim, é possível afirmar que ainda não é o momento para implantar um 

sistema de gestão financeira complexo, pois para que esse de resultado, exige além 

do custo, disciplina, tempo e treinamento. Porém pode ser utilizado como um plano 

de contingência, caso a ferramenta escolhida não apresente o resultado desejado. 

 

 

4.5.2.2 Planilha de fluxo de caixa manual 
 

Estudando a dificuldade da empresa para controlar suas receitas e despesas, 

sugere-se a elaboração de um fluxo de caixa simples em uma planilha Excel. Essa 

ferramenta poderia ajudar de forma imediata o proprietário da empresa a ter controle 

e previsibilidade sobre as finanças de seu negócio.  

A planilha apresentada na FIGURA 1 é um fluxo de caixa simples retirado do 

site do SEBRAE e adaptado manualmente pelos membros da equipe. O 

preenchimento das cédulas é manual e diário, e o responsável por essa tarefa deve 

ter atenção ao executar seu trabalho a fim de evitar erros que podem causar 

equívocos numéricos e más interpretações da situação financeira da empresa.  

A tabela conta com 100 linhas para lançamentos de entradas e 100 linhas para 

lançamentos de saídas do fluxo de caixa no mês, com a possibilidade de o operador 

da planilha aumentar ou diminuir este número conforme necessário.  

Todos os lançamentos estão vinculados a fórmulas que trazem no fim da tabela 

as receitas totais, despesas totais e lucro bruto. Esses dados possibilitarão abastecer 

com informações verídicas os indicadores de desempenho financeiro.  
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FIGURA 1 -  DEMONSTRATIVO DA PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA PARA A EMPRESA MAIS 
DECOR 

 

  

 

4.5.2.3 Ferramenta a ser implementada  

  

Resolveu-se adotar em comum acordo com o dono da empresa a Planilha de 

Fluxo de caixa, devido ao custo para aquisição de um programa mais complexo de 

gestão financeira e suas dificuldades de manuseio.  

Conforme a pesquisa mostrou, essa ferramenta deve atender à necessidade 

imediata da empresa para controlar seu caixa e mostrar a real situação financeira da 

empresa para seu dono. 

Com o passar do tempo o proprietário da empresa descobrirá os benefícios do 

controle financeiro e poderá, caso desejar, comprar um fluxo de caixa profissional 

adequado para sua organização.  
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5 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL  
 

 Após o planejamento do projeto a ser executado e levantamento das 

informações da empresa, será relatado nas seções posteriores os problemas 

encontrados relacionados à falta de um controle de fluxo de caixa.   

 

 

5.1 PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

 A empresa enfrenta a falta de previsibilidade de lançamentos financeiros como 

entradas e saídas no caixa, além de não saber a sua situação financeira atual. Essa 

deficiência financeira está dificultando a seguridade de recursos em caixa para 

pagamento de fornecedores, o que poderá trazer prejuízos financeiros para a empresa 

Mais Decor.  

Os fornecedores podem priorizar os clientes que não possuem históricos de 

atrasos em suas faturas, postergando as entregas para a empresa em questão. Além 

disso, a loja poderá enfrentar a cobrança de juros, moras diárias, taxas adicionais, ou 

até mesmo o cancelamento do fornecimento de produtos.  

A falta do acompanhamento e histórico diário dos recursos financeiros impede 

a avaliação de desempenho da empresa, o que dificulta proceder com outros ajustes 

e correções necessárias.  

Avaliar as alternativas de investimento é vital para qualquer empresa. No 

entanto, para que tal procedimento possa ser realizado, é necessário saber e avaliar 

como fluirá o fluxo de caixa, fator norteados das tomadas de decisão.  Sem esses 

históricos e sem previsão financeira a empresa fica de mãos atadas para poder avaliar 

se os excessos monetários estão sendo devidamente aplicados.  

 

  

5.1.1 Previsibilidade 

 

A empresa não consegue prever deduções financeiras no caixa antes que 

essas aconteçam, o mesmo ocorre com as entradas de caixa.  
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 5.1.2 Prazos/Contas a pagar 

A empresa encontra-se com dificuldades para organizar os prazos de 

pagamento de suas contas, o que vem ocasionando encargos por motivo de 

pagamentos em atraso. 

 

 

 5.1.3 Contas a receber  

A inexistência de controle de contas a receber aumenta a dificuldade em saber 

a real situação financeira da empresa. 

 

 

5.1.4 Acompanhamento diário 

 

É nítida a ausência de um acompanhamento financeiro, uma vez que o 

proprietário não possui uma programação sobre suas finanças e não há um 

planejamento para possíveis baixas e imprevistos. 

 

 

5.1.5 Políticas e procedimentos  

 

 A empresa não conta com uma estrutura de políticas e procedimentos para 

controle financeiro.  

 

 

5.1.6 Análise de risco 

 

A empresa está propícia a correr riscos decorrentes da implementação do fluxo 

de caixa, dentre eles: desencantamento do proprietário, falta de conhecimento, 

disponibilidade de tempo, recursos e capital humano. 
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5.1.7 Análise e seleção de alternativas  

 

Nos tópicos anteriores foram citados alguns riscos que a empresa está sujeita 

a enfrentar. Dessa forma, é de extrema importância que a Mais Decor possua um 

plano de contingência para mitigação dos riscos. Assim sendo, foram propostas as 

seguintes ações:  

 

 Um integrante da equipe se dispõe a comparecer semanalmente na empresa, 

certificando-se que o fluxo de caixa está sendo executado de forma correta. E 

realizará possíveis ajustes caso necessário.   

 Caso o proprietário não esteja disposto a arcar com os custos para aquisição 

de uma nova máquina para executar o fluxo de caixa, a planilha, dada a sua 

simplicidade, pode ser aplicada em qualquer computador da empresa. 

Ressalta-se também, que a alimentação da planilha em questão não necessita 

de um funcionário com formação e/ou experiência. 

 Caso o proprietário perca o interessante em alimentar os dados da planilha, um 

sistema mais atrativo poderá ser elaborado. 

 

 

5.2 PROBLEMAS COMUNS IDENTIFICADOS NAS PEQUENAS EMPRESAS 

 

Tendo em vista a natureza micro do empreendimento, a empresa poderá 

enfrentar ainda:    

 
 A inexistência de um plano de negócio.  

 Contratar colaboradores sem qualificação e/ou familiares para 

determinadas funções. 

 Misturar finanças pessoais com as finanças jurídicas. 

 A falta de designação das funções para cada cargo. 

 Não cumprimento de metas e prazos estabelecidos. 

 Falta de informações precisas para as tomadas de decisões.  

 Falta ou atrasos de pagamentos de fornecedores, impostos, entre outros. 

 Uso inadequado de recursos financeiros bancários.  
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6 INDICADORES DE DESEMPENHO  
 

Indicadores de desempenho são ferramentas de gestão essenciais para avaliar 

a performance de uma empresa. É possível avaliar se as metas estabelecidas estão 

sendo cumpridas por meio desses itens. 

A análise e a mensuração de desempenho podem ser definidas como o 

processo de se quantificar uma ação, conforme afirma Neely (1995). Os indicadores 

a seguir foram escolhidos através de uma pesquisa bibliográfica com apoio dos livros 

encontrados na biblioteca da faculdade ESIC Business & Marketing School.  

 

 Faturamento bruto; 

 Custos totais; 

 Custos fixos; 

 Ticket médio; 

 Lucro; 

 Prejuízo.  

 

 

6.1 FATURAMENTO BRUTO 

 

Podemos entender como faturamento bruto a soma de todos os valores 

arrecadados pela empresa por meio de suas vendas. Na gestão de caixa é importante 

conhecer a capacidade de obtenção de caixa a curto e a longo prazo da empresa, 

segundo Masakazu (2004, p. 123). 

Conhecer o faturamento da empresa também auxilia no cálculo de impostos 

como PIS, CONFINS e ICMS. Para se calcular o indicador de faturamento bruto 

multiplique-se o volume de vendas pelo preço unitário dos respectivos produtos.  

 

 

6.2 LUCRO 

 

             O índice de lucratividade é de extrema importância pois indica o ganho 

adquirido sobre as vendas realizadas. Seu cálculo consiste em: LUCRO = RECEITA 
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BRUTA – CUSTOS TOTAIS. Em resumo, o lucro indica se as vendas são suficientes 

para os pagamentos dos custos e despesas. 

 

 

6.3 PREJUÍZO 

 

 O prejuízo ocorre quando o gasto é maior do que o valor arrecado e/ou quando 

se tem um dano ou uma perda. Tal situação pode provocar uma diminuição de ativos 

e por consequência um aumento de passivos. O prejuízo inclui itens que podem, ou 

não, surgir no curso da atividade normal da empresa como: desastres, inundações, 

fogo, etc. Inclui também efeitos de eventual acréscimo anormal da taxa de câmbio de 

uma moeda estrangeira, no caso de empréstimo.  

 

 

6.4 TICKET MÉDIO 

 

É o valor médio das vendas por cliente, obtido através da soma de todas as 

vendas realizadas dentro de determinado período divididas pelo número de pedidos 

realizados. Analisar métricas de marketing e vendas é um trabalho essencial para 

qualquer negócio que almeja melhorar seus resultados. Segundo Tanaka (2017) para 

as empresas de varejo, em especial, há uma métrica específica que deve ser avaliada 

constantemente: o ticket médio.  

Digamos que o total das vendas de um dia da empresa ‘X’ tenha sido de 

R$4.000, tendo sido atendidos 50 clientes. Se dividirmos os R$4.000 pelos 50 clientes, 

encontraremos o valor de R$ 80, o que vem a ser o ticket médio desse dia. 

 

 

6.5 CUSTOS FIXOS 

 

 São aqueles custos que permanecem constantes dentro de determinada 

capacidade instalada, independentemente do volume de produção. 

Consequentemente, não são identificados como custos da produção do período, mas 

como custos de um período de produção. Em outras palavras, uma alteração no 



43 
 

volume de produção para mais ou para menos não altera o valor total dos custos fixos. 

São exemplos de custos fixos: salários e encargos sociais das chefias dos 

departamentos e setores produtivos, salários e encargos sociais do pessoal da 

segurança, aluguel do prédio, depreciação do prédio. O GRÁFICO 1 é uma 

representação clássica dos custos fixos.  

 

GRÁFICO 1 - CUSTOS FIXOS 

 

 

 

6.6 CUSTOS TOTAIS 

 

 Os custos totais são obtidos através da soma de todos os custos de elaboração 

e comercialização de um produto e o gasto total da empresa com os fatores de 

produção. O cálculo dos custos totais consiste na fórmula: CUSTOS TOTAIS = 

CUSTOS FIXOS+ CUSTOS VARIÁVEIS. 
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7. DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA 
 

 

7.1 PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

O planejamento de comunicação tem como objetivo padronizar as técnicas e 

formas de comunicação utilizadas em todos os assuntos relacionados ao projeto, 

conforme apontado por Brochand (1999) 

Para as trocas de informações com o proprietário da empresa, foram utilizados 

correio eletrônico, orientações via telefone, reuniões na sede da empresa a fim de 

explicar o funcionamento da ferramenta a ser implantada.  

 

 

7.2 PLANO DE TREINAMENTO 

 

Para que a ferramenta fosse implantada com sucesso, realizamos uma reunião 

com objetivo de treinar o proprietário para o correto preenchimento da planilha. Para 

esse treinamento utilizamos uma cópia da planilha e dados reais do caixa da empresa 

de meses anteriores ao projeto.   

 

 

7.3 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 

 

Após recebermos do proprietário semanalmente a planilha atualizada com os 

dados do fluxo de caixa da empresa, realizamos a análise dos dados com auxílio dos 

indicadores de desempenho apresentados no projeto, a fim de verificar o 

funcionamento da ferramenta e apresentar informações relevantes sobre as finanças 

da empresa para o proprietário.  
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7.4 PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

Caso a planilha de fluxo de caixa não resulte como esperado para a empresa, 

sugerimos para o proprietário conforme citado no tópico “4.5.2 POSSÍVEIS 

SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA” a utilização do sistema pago Controle Financeiro 

Online, disponível em: https://www.contasonline.com.br. 
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8. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 
 

 

8.1 EXECUÇÃO DO PROJETO PILOTO  

 

Após todo o processo da consultoria, elaboramos uma possível solução para o 

maior gargalo da empresa que era no setor financeiro. Chegamos à conclusão de que 

a empresa precisava com urgência controlar suas finanças, e para isso nada melhor 

do que um fluxo de caixa, no qual o proprietário visualizará claramente a situação 

financeira da organização.  

Depois de entender as dificuldades da empresa e a criação da planilha de fluxo 

de caixa que atendesse as necessidades imediatas da Mais Decor, implementamos a 

ferramenta com total aceitação do proprietário, o qual aprendeu a manusear de forma 

adequada a ferramenta e a manteve atualizada de acordo com os acontecimentos no 

caixa da organização.  

Durante a implementação percebemos a satisfação e otimismo do proprietário 

em relação à solução proposta, o qual afirmou ver claramente agora o que deduzia 

acontecer com suas finanças. Os resultados da planilha e seus indicadores serão 

reportados no controle do projeto. 
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9. CONTROLE DO PROJETO 
 

 

9.1. APURAÇÃO DOS INDICADORES  

 

 A seguir apresentaremos os resultados dos indicadores escolhidos para 

analisar a eficácia da ferramenta implantada na empresa. O objetivo dos indicadores 

financeiros escolhidos é apenas avaliar o desempenho e funcionamento da 

ferramenta de fluxo de caixa, não sendo o responsável por resultados positivos ou 

negativos de caixa da empresa. No entanto, os indicadores mostram a real situação 

financeira e orienta o proprietário nas tomadas de decisão 

 

 

9.1.2 Faturamento bruto  

 

Conforme ilustrado no GRÁFICO 2, o faturamento bruto entre meses de maio 

a outubro foi em média de R$ 1.925,60. No mês de maio houve um faturamento total 

de R$ 2.323,56, em junho de R$ 929,91, em julho de R$1.960,55, em agosto de R$ 

279,72, em setembro R$2.751,68 e em outubro de R$3.308,18.   

 

GRÁFICO 2 - FATURAMENTO BRUTO MAIS DECOR 
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9.1.3 Custos Totais  

 

O GRÁFICO 3 apresenta o índice de custos totais da empresa. No mês de maio 

o custo total foi de R$ 6.354,64, em junho foi de R$ 5.658,76, em julho foi de R$ 

6.236,23, em agosto foi de R$ 5,651,28, em setembro foi de R$6.549,00 e em outubro 

foi de R$5.254,20. Essas informações são essenciais para que o proprietário possa 

identificar em seu fluxo de caixa possíveis medidas de redução de custos a serem 

tomadas.  

    

GRÁFICO 3 - CUSTOS TOTAIS MAIS DECOR 

 

 

 

9.1.4 Custos Fixos  

 

O gráfico de custos fixos (GRÁFICO 4) é constante, pois os números referem-

se a custos sólidos, sendo a folha de pagamento, a qual inclui o pagamento de 

funcionários, vale alimentação, custeios com passagem e obrigações trabalhistas, a 

despesa mais onerosa, com o valor de R$ 3.792 mensais. O segundo custo mais alto 

é aquele relacionado à plataforma do site, sendo de R$ 769,00. Tem-se ainda as 

despesas com frente (sistema de transportadoras) no valor de R$ 100,00, com 

kinghost (hospedagem do site) de R$ 31,40 e com Bling (sistema de nota fiscal 

eletrônica) de R$ 75,00.  

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

CUSTOS TOTAIS



49 
 

GRÁFICO 4 - CUSTOS FIXOS MAIS DECOR 

 

 

 

9.1.5 Ticket Médio  

 

Para que o proprietário possa identificar de onde vem sua receita, elaboramos 

o ticket médio (GRÁFICO 5), no qual podem ser facilmente identificados os pedidos 

mais rentáveis, permitindo o direcionamento de ações de marketing digital para esse 

grupo de clientes, a fim de estabelecer uma maior rentabilidade. 

  

GRÁFICO 5 - TICKET MÉDIO MAIS DE COR 

 

 

 

 

 

CUSTOS FIXOS

folha de pagamento Plataforma Frenet Kinghost Bling

0

200

400

600

800

1000

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO

TICKET MÉDIO 

TICKET MÉDIO



50 
 

9.1.6 Lucro  

   

  Durante os meses de acompanhamento financeiro da empresa Mais Decor, ela 

não angariou lucro em nenhum momento, tendo que utilizar um aporte financeiro 

(capital de giro), obtido através de investimento de recursos próprios do proprietário 

no fim do mês de abril, no valor de R$18.000,00 para manter suas atividades.  

 

 

9.1.7 Prejuízo  

 

Durante os seis meses de acompanhamento da ferramenta implementada na 

empresa, foi registrado somente prejuízo contábil, conforme ilustrado no GRÁFICO 6, 

sendo preciso recorrer ao capital de giro a fim de manter-se as atividades empresariais 

mensais. Porém, nos últimos meses observa-se uma diminuição significativa no 

indicador de prejuízo, o que mostra que o proprietário está buscando, com auxílio do 

controle de fluxo de caixa, melhorar seu desempenho financeiro. Tem-se os seguintes 

resultados de prejuízos nos meses subsequentes: Maio -R$4.031,08, Junho -

R$4.728,85, Julho -R$4.275,68, Agosto -R$5.371,56, Setembro -R$3.797,32 e 

outubro de –R$1.946,02.  

 

GRÁFICO 6 - PREJUÍZOS 
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9.2 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA 

 

O trabalho foi desenvolvido respeitando as datas previstas no cronograma 

passado pelo professor orientador. Constantemente os resultados das pesquisas e o 

andamento do projeto foram encaminhados por e-mail para que o professor orientador 

fizesse suas contribuições para a melhoria do projeto e correções quando 

necessárias. Os encontros semanais eram utilizados para tirar as dúvidas da equipe 

e alinhar as ideias do orientador com o grupo. 

O orçamento do projeto respeitou as diretrizes que foram impostas 

anteriormente. Todos os integrantes do grupo dividiriam as despesas de maneira 

igualitária, não sobrecarregando nenhum dos membros do grupo. 

 

 

9.3 AVALIAÇÃO DO PDCA 

 

A ferramenta aplicada foi assertiva, se considerarmos que através dela foi 

possível identificar dados importantes como: Faturamento Bruto, Custos Totais, 

Custos Fixos, Ticket Médio, Lucro e Prejuízo. Conseguiu-se também oferecer ao 

proprietário uma ferramenta de fácil manuseio, a qual traz seus resultados financeiros 

mensais. 

Considera-se que os resultados da solução proposta foram atingidos, pois 

através da planilha de fluxo de caixa o proprietário adquiriu um maior controle sobre 

suas finanças. 

O controle financeiro dentro de uma organização é um processo continuo e não 

estático. A planilha de fluxo de caixa deve acompanhar o crescimento da empresa e 

novos indicadores deverão ser colocados à medida que for necessário. Conforme a 

empresa aumentar o seu faturamento a ferramenta deverá sofrer um upgrade 

sistêmico e no futuro ser substituída por softwares que façam a gestão financeira, 

além da gestão de recursos humanos, logística e de outros setores, de acordo com 

as novas necessidades que a empresa terá no futuro. 
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10. CONCLUSÃO 
 

A finalidade desse trabalho de conclusão de curso foi prestar uma consultoria 

organizacional para a empresa Mais Decor, que atua no ramo de móveis e decoração. 

Para encontrar os gargalos da empresa, a equipe realizou uma reunião com o 

proprietário a fim de compreender os problemas e as dificuldades que a loja vem 

enfrentando. Foram identificados problemas nos seguintes setores da organização: 

Marketing, Financeiro, Supply Chain. A pedido do proprietário e em comum acordo 

com os membros da equipe foi priorizado o setor financeiro.  

Após decidir o foco do projeto no setor financeiro, foi escolhida a ferramenta de 

fluxo de caixa para fazer o controle das entradas e saídas monetárias. Foi 

desenvolvida uma planilha no Excel baseada em determinados indicadores de 

desempenho, que possibilitariam ao proprietário ver a real situação financeira de 

empresa e auxiliar nos processos de tomadas de decisão. 

Através da planilha do fluxo de caixa o empreendedor pode observar a 

verdadeira situação financeira na qual encontra-se. De acordo com os resultados dos 

indicadores, a empresa passa por sérios problemas financeiros, uma vez que as 

receitas de vendas não superam os custos totais, gerando certo caos financeiro.  

Conforme visto na fundamentação teórica, o fluxo de caixa operacional é um 

número importante, pois ele mostra, em um nível bastante básico, se as entradas de 

caixa das operações são suficientes para cobrir as saídas de caixa do dia-a-dia, o que 

não ocorre na empresa Mais Decor, devido aos altos custos e baixo faturamento.  

Conclui-se então que a ferramenta de fluxo de caixa se mostrou eficiente, e 

funciona como aponta a teoria utilizada para fundamentar o presente trabalho.  
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ANEXO 1 
 

Questionário para preparação do serviço de consultoria.  

 

1. Conte-nos como surgiu a empresa Mais Decor. 

2. Qual o principal diferencial da sua empresa?  

3. Qual seu produto mais lucrativo? 

4. Qual a quantidade de visitantes você tem por dia, semana, mês.  

5. Liste o nome de alguns concorrentes, pessoas influentes no seu mercado. 

6. Defina em detalhes o seu nicho de mercado  

7. Como acontece o processo no momento de venda até o produto chegar na 

casa do cliente atualmente?  

8. Quais os setores da sua empresa que você considera que poderiam haver 

mudanças e melhorias 

9. Existe um setor em especifico de sua empresa que você gostaria que 

estivéssemos ajudando com a elaboração do nosso tcc? 

10. Sua empresa está obtendo os resultados que gostaria de obter no mercado e 

estes resultados têm aumentado?  

11. Em sua opinião, se sua empresa continuar fazendo o que está fazendo, 

continuará obtendo bons resultados nos próximos cinco anos? 

( ) Sim ( ) Não  

12. Em sua empresa, os funcionários sabem exatamente quais são os 

fundamentos da função deles? 

( ) Sim ( ) Não  

13. Você sabe quais as mudanças deve fazer agora para garantir os resultados 

esperados? Se sim quais são? 

( ) Sim ( ) Não  

14. Sua marca é única? 

( ) Sim ( ) Não  

15. A maioria das pessoas sabe como encontrar seu negócio? 

( ) Sim ( ) Não  

16. Os clientes sabem o que você realmente oferece a eles? 

( ) Sim ( ) Não  
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17. Há em sua empresa, um programa de treinamento interno onde os dirigentes 

treinam meus colaboradores regularmente para assumir posições de 

liderança? 

( ) Sim ( ) Não  

18. Há um método para que as coisas aconteçam na sua empresa? 

( ) Sim ( ) Não  

 

 

 


