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RESUMO 

 

O presente trabalho apresentado como requisito imprescindível para a conclusão no 
curso de Administração de empresas, da Faculdade Internacional ESIC, tem como 
objetivo a elaboração de um projeto de assessoria organizacional para a empresa 
CAÇAMBAS ALVES, localizada na cidade de Curitiba. A metodologia empregada 
em seu desenvolvimento é estruturada de acordo com os conhecimentos adquiridos 
em sala de aula e embasados teoricamente conforme as referencias bibliográficas 
citadas. O projeto de assessoria organizacional visa propor melhorias à empresa, 
locadora de caçambas para coleta de materiais inutilizados oriundos da construção 
civil, conforme o resultado obtido pela pesquisa qualitativa aplicada aos sócios- 
proprietários e ao gerente administrativo para a identificação de possíveis falhas e 
gargalos na gestão ou no processo produtivo. O cenário da empresa CAÇAMBAS 
ALVES detalhado na análise SWOT, direcionou a equipe de assessoria, juntamente 
com a direção da empresa, a concentrar o assessoramento no departamento 
financeiro, implementando propostas de melhorias como a criação do setor 
financeiro, a designação do responsável para as atividades rotineiras e a elaboração 
do fluxo de caixa. As propostas de melhorias foram monitoradas e os resultados 
obtidos apontaram para a necessidade do desenvolvimento e aplicação de planos 
contingenciais que possam garantir o sucesso do plano de assessoria estabelecido, 
além de sugerir ações corretivas e preventivas que visem a permanência da 
empresa no mercado em que atua, através do equilíbrio entre seu desempenho 
financeiro e operacional.  
 
 
Palavras-chave: Assessoria Organizacional, SWOT, Gargalos, Caçambas, 
Departamento Financeiro. 
 

 



 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo se presenta como requisito indispensable para completar el curso de 
administración de empresas, de la escuela de negocios ESIC, tiene como objetivo la 
elaboración de un proyecto de consultoría de organización de la empresa CUBOS 
ALVES, ubicada en Curitiba. La  metodología utilizada en su desarrollo se estructura 
de acuerdo con los conocimientos adquiridos en clase y en teoría como las 
referencias bibliográficas citadas. O proyecto de asistencia de organización tiene 
como objetivo proponer mejoras a la empresa de alquiler de cubos para recoger 
materiales no utilizados de la construcción, como resultado de la investigación 
cualitativa aplicada a los miembros propietarios  y el gerente administrativo, para 
identificar posibles lagunas y cuellos de botella en el proceso de gestión o 
producción. El escenario de la empresa CUBOS ALVES se detalla de análisis 
FODA, dirigida por el equipe asesor, junto con la gestión de la empresa, para 
enfocar la asesoría en el departamento de finanzas, la implementación de 
propuestas de mejoras, como la creación del sector financiero, la designación de las 
actividades de rutina y de la elaboración de los flujos de efectivo. Las propuestas de 
mejoras fueron monitoreadas y los resultados apuntan a la necesidad de desarrollar 
e implementar planes de contingencia que pueden garantizar el éxito del plan de 
asistencia establecida, y sugerir acciones correctivas y preventivas dirigidas a la 
estancia de la compañía en el mercado en el que opera, equilibrando su desempeño 
financiero y operativo. 

 
 
 
Palabras-clave: Consultoría Organizacional, FODA, Cuellos de Botella, Cubos, 
Departamento de Finanzas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em meio a um cenário onde as mudanças ocorrem de maneira desenfreada, 

devido ao crescimento do número de empresas e ao rápido avanço tecnológico, 

passou a existir a necessidade de alterações das legislações ambientais e 

trabalhistas levando as organizações a reverem suas responsabilidades dentro da 

sociedade a qual estão inseridas. Outros aspectos que contribuem para as 

constantes mudanças dentro das empresas são o agravamento das crises 

governamentais, financeiras e econômicas do país. 

Por esses motivos, atualmente, são imprescindíveis para as empresas 

preocupações e estudos de estratégias voltadas a atender a eficácia da 

produtividade, otimização de recursos, melhoria contínua dos processos, obtenção 

de vantagens competitivas, entre outros quesitos que garantam sua permanência no 

mercado, tendo como diferencial o uso de práticas sustentáveis com todos os 

envolvidos no processo produtivo, denominados de stakeholders. 

Esse processo de atualização e modificação das atividades da empresa que 

busca o equilíbrio entre produtividade e lucratividade de maneira sustentável, tanto 

ao meio ambiente quanto para a organização, é realizado em sua grande parte por 

empresas de assessoria organizacional. 

O projeto de assessoria organizacional abrange a organização de maneira 

macro e micro ambiental com o objetivo de fortalecê-la no segmento de atuação, 

corrigindo as falhas encontradas durante o processo produtivo ou mesmo em sua 

gestão, além de propor melhorias na execução de suas atividades. Para que o 

projeto de assessoria organizacional tenha sucesso, seus executores devem 

conhecer a empresa, seu funcionamento, o comportamento do mercado e de seus 

concorrentes, aplicando pesquisas internas para identificação de possíveis falhas e 

gargalos. A análise dessas informações torna possível, juntamente com a direção da 

empresa, propor melhorias ou implantação de novos processos produtivos ou de 

sistemas de gestão, gerando ganho de competitividade e produtividade, ao mesmo 

tempo em que atinge os objetivos e as metas propostas pela organização.  

Assim como esse material desenvolvido pelos alunos da faculdade ESIC 

(Escuela Superior de Ingenieros Comerciales), cujo objetivo é o desenvolvimento de 

um projeto de assessoria organizacional para a empresa CAÇAMBAS ALVES 
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utilizando os conhecimentos obtidos em sala e apresentado sob forma de TCC - 

Trabalho de Conclusão de Curso. O TCC é considerado como requisito 

imprescindível para formação no curso de Administração de Empresas, 

supervisionado pelo professor orientador e que pode ser aprovado pela banca 

avaliadora composta pelos docentes da instituição, mediante as normas 

padronizadas em conformidade com a ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas). 

 O projeto de assessoria organizacional para a empresa CAÇAMBAS 

ALVES, compreenderá a coleta de informações sobre o projeto proposto, o mercado 

atuante, a forma de atuação da empresa e de seus concorrentes, sendo também 

necessária entrevista e levantamento de dados com o diretor e as pessoas 

envolvidas em sua gestão, aplicação de questionários, análise de todas as 

informações coletadas, apontamento ou não de falhas e gargalos que estejam 

prejudicando o bom funcionamento da empresa, apresentação desse diagnóstico 

para as partes interessadas, elaboração de melhorias ou de novos processos para a 

realização das atividades da empresa, implementação das melhorias ou novos 

processos elaborados, monitoramento e apresentação dos resultados a partir da 

inovação indicada, se necessário aplicação de planos contingenciais desenvolvidos, 

monitoramento e apresentação dos resultados mediante o plano contingencial 

implantado e encerramento do projeto de assessoria organizacional mediante seu 

sucesso.  

 

1.1 ASSESSORIA ORGANIZACIONAL 

 

O Brasil é considerado um dos países mais empreendedores do mundo, 

segundo notícia do jornal Gazeta do Povo, de 29 de março deste ano, que relata o 

resultado da pesquisa Global Enterpreneurship Monitor (GEM) realizada pelos 

institutos SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio ao Micro e Pequenas Empresas) e 

IBPQ (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade).  

Fonte: http://www.gazetadopovo.com.br/economia/brasil-e-o-primeiro-em-

ranking-de-empreendedorismo-7vri8o5ftm3agic8b6whqa1oy?ref=editoria-m 

A pesquisa foi realizada em 2014 com mais de cem países, atingindo 75% 

da população global e 90% do PIB mundial. No Brasil foram entrevistadas 

aproximadamente 10 mil pessoas com idade entre 18 e 64 anos, ficando constatado 
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que de cada dez pessoas, três possuem seu próprio negócio ou estão envolvidos 

em algum projeto de empreendedorismo. Ter o próprio negócio é o terceiro sonho do 

brasileiro, depois de comprar sua própria casa e viajar pelo país, conforme aponta a 

pesquisa.  

A abertura do próprio negócio, na maioria dos entrevistados, se dá em 

virtude de aproveitar uma oportunidade identificada (para suprir uma falha no 

mercado ou aprimorar um produto ou serviço já existente), e não por necessidade 

(algo que o impeça de trabalhar para uma empresa ou falta de oferta de emprego), o 

que reforça a qualidade do empreendedorismo no país.  

Essa característica brasileira fez aumentar consideravelmente o numero de 

empresas, no país a partir dos anos 60, desencadeando mais tarde uma crescente 

demanda pelos serviços prestados por empresas de assessoria organizacionais 

para atualização dos métodos e de técnicas de administração, bem como para 

permanência dessas empresas no mercado globalizado dos dias atuais, cujo foco 

principal está no desenvolvimento das organizações pela otimização de recursos, 

eficiência de produtividade e em sua própria reorganização.  

Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, em seu livro Manual de Consultoria 

(2010, p.93) conceitua Assessoria Organizacional como atividade sistemática de 

auxiliar a empresa cliente ou o responsável de uma unidade organizacional, em 

assuntos gerais ou específicos (jurídicos, relações publicas etc.).  

A assessoria organizacional é abrangente, e responsável pelo 

desenvolvimento do projeto identificado, ou seja, enquanto a consultoria identifica os 

pontos que precisam ser melhorados e indica às possíveis soluções, a assessoria 

organizacional vai estruturar e executar essas ações, implementando e 

acompanhando os processos de melhorias sugeridos e aceitos pela empresa. 

Dentre as empresas que prestam serviços de assessoria organizacional 

podemos citar: 

� Empresas de Assessoria Contábil e Jurídica: são empresas 

formalizadas e atuantes no mercado com experiência no ramo de atuação e que 

inspiram confiança e auxiliam o empreendedor em sua gestão; 

� SEBRAE: considerada como principal entidade que apóia os 

empreendedores brasileiros; 
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� Incubadoras de Empresas: são as entidades sem fins lucrativos 

destinadas a assessorar empresas em fases de criação, geralmente estão 

localizadas em centros universitários; 

� Instituto ENDEAVOR: entidade internacional sem fins lucrativos que 

atua no suporte ao empreendimento em vários países. 
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2  PLANO DO PROJETO 
 

2.1 OBJETIVOS 

 

Analisar os procedimentos utilizados atualmente pelos gestores da empresa 

CAÇAMBAS ALVES para o desenvolvimento de suas atividades, identificando 

possíveis falhas e gargalos em suas execuções que afetem ou interfiram de forma 

negativa os resultados, comprometendo a produção e ou a lucratividade da 

empresa.   

 

2.2 ABRANGÊNCIA E EXPECTATIVAS DO PROJETO 

 

Esse trabalho limita-se a empresa CAÇAMBAS ALVES e tem a intenção de 

apresentar aos proprietários processos e sistemas, que os auxiliem no controle e 

nas tomadas de decisões referentes ao desenvolvimento de suas atividades, 

visando torná-la competitiva no mercado em que atua, ao mesmo tempo 

preservando sua lucratividade. 

 

2.3 EQUIPE DO PROJETO 

 

A equipe do projeto de assessoria organizacional é formada pelos alunos, 

formandos no curso de Bacharelado em Administração de empresas, ACILINO 

ALVES DE SOUZA FILHO, LIZ FERNANDA TREVIZAM (representante da equipe) e 

MARCO ANTONIO ALVES, e orientada pelo professor IRON LEMES. 

Os alunos e autores do TCC têm a responsabilidade de definirem a 

modalidade do trabalho a ser desenvolvido, bem como seu respectivo tema, 

buscando as informações do mercado de atuação, o referencial teórico e 

desenvolvendo o trabalho de conclusão de curso, dentro das normas padronizadas 

pela faculdade ESIC, conforme a ABNT. 

 

2.4 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO 

 

Acesso e qualidade das informações são os principais fatores críticos para o 

sucesso desse projeto, além dos quesitos: atendimento do cronograma, recursos 
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financeiros para elaboração do projeto, implementação de possíveis melhorias na 

gestão ou no processo produtivo (caso seja identificado falhas e gargalos), 

contratação pela CAÇAMBAS ALVES de empresa formalizada na prestação de 

serviços de Assessoria Organizacional, ineficiência desse projeto em atender as 

expectativas da empresa contratante e o não acompanhamento das ações de 

melhorias por parte da equipe do projeto . 

 

2.5 ETAPAS DO PROJETO 

 

As etapas que compreendem o projeto de Assessoria Organizacional para a 

empresa CAÇAMBAS ALVES estão detalhadas no Cronograma que se encontra no 

Apêndice – 2 (p.77), deste trabalho, com suas respectivas datas para execução, 

além de constarem no relatório de acompanhamento de atividades externas, 

aprovados pelo professor orientador. 

 

2.6 CRONOGRAMA DO PROJETO 

 

O projeto de assessoria organizacional, para a empresa CAÇAMBAS 

ALVES, atenderá as atividades descritas obedecendo as datas estipuladas no 

cronograma que se encontra no Apêndice 2 (p.77), deste trabalho, podendo a 

qualquer momento sofrer alterações conforme o desenvolvimento ou quando 

identificado a necessidade de aplicação de planos contingenciais que garantam o 

sucesso do projeto apresentado. 

 

2.7 RECURSOS  

 

Os recursos utilizados pela equipe para a realização do projeto de 

consultoria são: notebook e impressora para elaboração e impressão do projeto, 

celular para comunicação entre os integrantes, meio de transporte para 

deslocamento dos integrantes até a empresa contratante, tempo disponível em 

pesquisas extraclasses para viabilidade do projeto, acesso a empréstimos de livros 

em bibliotecas para embasamento teórico do projeto e livre acesso aos gestores da 

empresa CAÇAMBAS ALVES para sanar dúvidas durante a execução do projeto. 
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2.8 ORÇAMENTO DO PROJETO 

 

O investimento da equipe para elaboração e implementação do projeto 

forma a estrutura de custos baseado em gastos com combustível, alimentação, 

fotocópias, papel A4, impressões, encadernação, multa por atrasos na devolução de 

livros na biblioteca da faculdade, despesas de energia e telefonia, entre outros. 

 

2.9 PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

O trabalho desenvolvido será documentado conforme o manual de 

regulamentação de trabalhos acadêmicos padronizados pela faculdade ESIC, de 

acordo com as devidas características e finalidades como: cadastro da equipe, 

trabalho de conclusão de curso, fichas de acompanhamento de orientações em sala 

e externas.  

A comunicação do projeto entre os alunos, o professor orientador e os 

gestores da empresa CAÇAMBAS ALVES será realizado conforme a aula presencial 

semanal, via e-mails, por contatos telefônicos e através de reuniões presenciais para 

detalhamento das informações.    
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3 A EMPRESA CAÇAMBAS ALVES 

 

3.1 HISTÓRICO E ATUAÇÃO 

 

A CAÇAMBAS ALVES é uma empresa familiar fundada em 1998, pelo Sr. 

Pedro Paulo Alves, com a finalidade de prestar serviços de recolhimento de restos 

de materiais inutilizados, oriundo de construções civis através da locação de 

caçambas e da devida destinação dos resíduos coletados. Está localizada no bairro 

Alto Boqueirão e atua na cidade de Curitiba e Região Metropolitana. 

É considerada pioneira no segmento em que atua, têm como diferencial 

perante a concorrência: a garantia dos serviços prestados resultando na confiança 

adquirida por seus clientes, seriedade dos funcionários altamente qualificados, 

acompanhamento das tendências do segmento, foco na correta destinação dos 

resíduos e materiais coletados e destinados conforme licença apropriada, 

priorizando sempre a sustentabilidade da sociedade em que está inserida e 

comercializando produtos reciclados na destinação. 

Possui capacidade instalada para locação mensal de aproximadamente 

1300 caçambas, atendendo aproximadamente quinze por cento da demanda de 

caçambas da cidade de Curitiba e Região Metropolitana, conforme dados divulgados 

no site da USIPAR (Usina Siderurgica Paranaense). Suas locações estão 

direcionadas para todos os tipos de públicos, porém, a maior parte do seu 

faturamento está concentrada nas parcerias com construtoras, residências e 

indústrias. 

 

3.1.1 Prestação de Serviços de Locação De Caçambas 

 

3.1.1.1 Origem 

 

Em 1935 George Roby Dempster desenvolveu uma caixa estacionária (caixa 

Bin) para coleta de lixo e resíduos das obras de construções civis na cidade Knoville 

em Tennessee nos Estados Unidos, atualmente conhecida como caçamba. 

Juntamente com seus três irmãos formaram a incorporadora Irmãos Dempster onde 

também desenvolveram o equipamento de poliguindaste que seria fixado no chassis 

do caminhão (Figura 1, p.17), para remoção das caçambas do local da coleta até a 



20 

 

 

destinação dos materiais coletados. Os irmãos Dempster também foram 

responsáveis por construções de estradas e ferrovias americanas. 

(Fonte:http://translate.google.com.br/translate?hl=PTBR&sl=en&u 

=http://en.wikipedia.org/wiki/George_Roby_Dempster&prev=search ) 

 

 
Figura 1 – Caminhão equipado com equipamento 

poligüindaste simples e caçambas 

 

A empresa CAÇAMBAS ALVES possui cinco caminhões equipados com 

poliguindastes simples e duplos. 

 

3.1.1.2 Definições 

 

Caçamba 

É uma grande caixa de metal utilizada para armazenamento e transporte de 

resíduos levados por caminhões equipados com poligüindaste.  Dentre os tipos de 

caçambas existentes estão: as estacionárias (Figura 2, p.19), basculantes (Figura 3, 

p.19), de rollon-off (Figura 4, p.19) e contêineres com rodízio (Figura 5, p.19).  

(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Caçamba) 
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 Figura 2 – Caçamba estacionária  Figura 3 – Caçamba basculante 

Figura 4 – Caçamba rollon-off   Figura 5 – Contêiner com rodízio 

 

 A CAÇAMBAS ALVES possui cento e setenta e cinco caçambas do 

tipo estacionária (Figura 2, p.19). 

 

Equipamento de Poligüindaste 

É um equipamento hidráulico instalado sobre o chassis de um caminhão 

com capacidade de carga de 08, 10 e 12 toneladas brutas (Figura 6, p.20). Entre os 

modelos, podem ser simples, duplos e triplos. Suas lanças podem ser móveis ou 

fixas, de acordo com a norma vigente. 

(Fonte:http://grandimetalurgica.ind.br/site/produtos/im

plementos-rodoviarios/poliguindaste)  
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Figura 6 – Caminhão com equipamento de poliguindaste 

 

3.1.1.3 Normatização 

 

As caçambas estacionárias devem obedecer às legislações de transito 

vigentes, uma vez que são estacionadas nas vias e/ou calçadas assim como os 

automóveis. Em sua estrutura deve constar a identificação da empresa responsável, 

o numero do telefone e o número da caçamba, a fim de facilitar um possível contato. 

Quando instaladas não poderão ser remanejadas por outras pessoas (que não 

sejam da empresa locatária), em seu interior deve ser colocado o material para o 

qual foi contratada e de acordo com os tipos que são autorizados pela secretaria do 

meio ambiente e conforme o certificado para transporte e correta destinação, sendo 

proibidos materiais como lixo orgânico ou doméstico.  

Todo o processo de locação de caçambas é monitorado pelos órgãos 

competentes, desde a retirada da caçamba no cliente até a devida destinação dos 

resíduos depositados em seu interior, através de guias emitidos no momento da 

locação. Em caso de negligência ou inconformidade com a legislação em vigor, 

esses órgãos podem multar tanto as empresas prestadoras deste tipo de serviço 

como também o cliente que gerou tal resíduo. 

Os tipos de materiais que podem ser transportados e destinados, pelas 

empresas locadoras de caçambas, seguem a classificação demonstrada na 

ilustração 1, p.20.  

(Fonte: http://cacambascapital.com.br/legislacao/3-classificacao- 
dos-residuos-da-construcao-civil acesso em 29/03/2015) 



 

 

Ilustração 1 

 

As principais normas que regulamentam a prestação d

locações de caçambas na cidade de Curitiba são:

� Decreto da prefeitura municipal de Curitiba, número 1120/97 que 

estabelece os requisitos para instalação de caçambas dentro e fora da Zona Central 

de Tráfego;  

� Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2

� Resolução do Ministério do Meio Ambiente, número 30

de 2002. 

 

3.1.1.4 Mercado de locação de caçambas

 

Na cidade de Curitiba existem mais de 83 empresas formalizadas, que 

prestam serviços de locações de caçambas e destinação de resíduos

posicionadas nos sites de busca pela internet são: 

FENIX, CAÇAMBAS ALVES, CATA ENTULHO e

   

 

Ilustração 1 – Classificação dos tipos de materiais a serem
transportados por empresas locadoras de caçambas.

As principais normas que regulamentam a prestação d

locações de caçambas na cidade de Curitiba são: 

Decreto da prefeitura municipal de Curitiba, número 1120/97 que 

estabelece os requisitos para instalação de caçambas dentro e fora da Zona Central 

Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 e 

Resolução do Ministério do Meio Ambiente, número 30

de locação de caçambas 

Na cidade de Curitiba existem mais de 83 empresas formalizadas, que 

prestam serviços de locações de caçambas e destinação de resíduos

posicionadas nos sites de busca pela internet são: TRANSDETRITOS, AREBRIL, 

FENIX, CAÇAMBAS ALVES, CATA ENTULHO entre outras. 
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Classificação dos tipos de materiais a serem 
transportados por empresas locadoras de caçambas. 

As principais normas que regulamentam a prestação de serviços de 

Decreto da prefeitura municipal de Curitiba, número 1120/97 que 

estabelece os requisitos para instalação de caçambas dentro e fora da Zona Central 

Resolução do Ministério do Meio Ambiente, número 307 de 5 de julho 

Na cidade de Curitiba existem mais de 83 empresas formalizadas, que 

prestam serviços de locações de caçambas e destinação de resíduos. As melhores 

TRANSDETRITOS, AREBRIL, 
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3.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

3.2.1 Conceitos  

 

Para Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira (1999, p.46), planejamento 

estratégico “é um processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo 

a ser seguido pela empresa”. 

No planejamento estratégico, realizado pela alta administração da empresa, 

são definidos a missão, visão, definição do negócio, valores, produtos e serviços, 

mercado, posicionamento e os meios pelos quais a empresa realizará cada um 

destes.  

Conforme Maximiano (2000), no planejamento estratégico a empresa 

estabelece os produtos e serviços que pretende oferecer, além de definir o mercado 

e os clientes que visa atender, portanto o planejamento estratégico é o processo de 

elaborar uma estratégia de atuação em determinado mercado com base na análise 

do ambiente interno e externo da organização.  

 

3.2.1.1 Missão 

 

Djalma (p.119) diz que “a missão da empresa exerce a função orientadora e 

delimitadora da ação empresarial e isto dentro de um período de tempo 

normalmente longo”. A missão de uma empresa, é razão de sua existência, é uma 

forma de determinar o negócio da organização e o planejamento futuro de suas 

atividades, traduzindo as áreas de atuação e considerando tradições, valores, 

crenças, expectativas, conceitos, recursos e filosofias da empresa.  

 

3.2.1.2 Visão 

 

Ainda segundo o autor e et al, “a visão é conceituada como os limites que os 

proprietários e principais executivos da empresa conseguem enxergar dentro de um 

período de tempo mais longo e com uma abordagem mais ampla”. A visão tende 

mostrar o principal sonho da empresa para o futuro, considerando seus valores e 

boas práticas para todos os envolvidos em seu processo produtivo, é o 
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reconhecimento que busca perante os consumidores, fornecedores e colaboradores, 

a longo tempo. 

 

3.2.1.3 Definição do negócio 

 

Kotler (2006, p.45), relata que a maioria das empresas define seus negócios 

por produtos, ou seja, elaboram seu plano de marketing e buscam o reconhecimento 

do mercado pelos produtos que comercializam, por exemplo, negócio de 

automóveis. Levitt incentiva as empresas a definirem seu negócio pelo mercado em 

que atua, onde o objetivo é atingir a satisfação do cliente pelo apelo identificado em 

sua necessidade, como, por exemplo, empresa que vende o transporte necessário a 

locomoção de seu cliente, portanto ele considera o carro ou o meio de transporte 

apenas como o produto que atenderá essa necessidade.  

 

3.2.1.4 Valores Organizacionais  

 

São as idéias fundamentais pelo qual a empresa é constituída, definindo os 

elementos motivadores que direcionam as ações das pessoas na organização com 

coerência ao trabalho realizado em respeito ao meio em que a empresa está 

inserida. Demonstram o padrão de comportamento de toda a equipe na busca da 

excelência. 

 

3.2.1.5 Produtos e Serviços  

 

São os produtos e serviços ofertados pela empresas, em determinado 

segmento, no mercado consumidor, com o objetivo de adquirir participação de 

mercado, lucratividade e reconhecimento de seus clientes. 

 

3.2.1.6 Posicionamento  

 

Segundo Kotler (2006) é a ação de projetar o produto ou serviço e a imagem 

da empresa para ocupar um lugar diferenciado na mente do público alvo. 
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3.2.1.7 Mercado  

 

É o ramo de atividade em que uma empresa atua, prestando seus serviços 

ou ofertando determinado tipo de produto, podendo ser alimentício, de transporte, 

limpeza entre outros.  

 

3.2.1.8 Método CANVAS 

 

É uma ferramenta para inovação de modelos de negócios em empresas 

novas ou já existentes. Seu principal objetivo é a estruturação de um novo modelo 

de plano de negócios com praticidade e dinamicidade para a análise das 

informações relevantes de uma organização. 

Trata-se da representação gráfica do plano de negócios de uma empresa 

em nove blocos com as seguintes informações: Segmentos de clientes, oferta de 

valor, canais de venda, relacionamento com clientes, fontes de receitas, recursos 

chaves, atividades chaves, parceiros e estrutura de custos. 

(Fonte: http://www.ideiademarkeing.com.br/2013/10/14 

/inovacao-conhecendo-o-método-canvas/) 

  

3.2.2 Planejamento Estratégico da Empresa CAÇAMBAS ALVES 

 

O planejamento estratégico da empresa CAÇAMBAS ALVES foi definido 

pelos sócios-diretores o Sr. Pedro Alves, a Sra. Ivone Alves juntamente com o 

gerente administrativo Sr. Marco Alves. 

 

3.2.2.1 Missão 

 

“Oferecer a seus clientes e colaboradores práticas sustentáveis nos serviços 

de coleta de resíduos e sua devida destinação, atendendo às normas ambientais 

vigentes.” 
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3.2.2.2 Visão 

 

“Ser reconhecida como opção mais segura e confiável na destinação de 

resíduos.” 

 

3.2.2.3 Definição do Negócio 

 

Por Produto 

Locação de Caçambas para transporte e destinação de resíduos. 

 

Por Mercado 

Transformamos e redirecionamos o futuro, promovendo a sustentabilidade 

na cadeia produtiva com a devida destinação de resíduos não reutilizáveis. 

 

Grupos de Clientes 

Empresas do ramos da construção civil e demais domicílios. 

 

Necessidades desses clientes 

Destinação correta e ambientalmente responsável de seus resíduos. 

 

3.2.2.4 Valores 

 

Qualidade 

Atuando na destinação de resíduos por meio da locação de caçambas, a 

CAÇAMBAS ALVES está no mercado há mais de quinze anos, recolhendo, 

separando e destinando esses materiais de forma consciente, garantindo seu 

posicionamento no segmento em que atua pela qualidade dos serviços prestados. 

 

Sustentabilidade 

Trabalhando em parceria com seus clientes residenciais e as demais 

empresas no ramo da construção civil, a CAÇAMBAS ALVES, é uma empresa com 

responsabilidade social e ambiental, pois atua com ética e princípios em 

conformidade com a legislação trabalhista e ambiental vigente, o que é comprovado 
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através das licenças concedidas pelos órgãos competentes para a continuidade de 

suas atividades. 

 

3.2.2.5 Produtos e Serviços 

 

Os principais serviços comercializados pela empresa CAÇAMBAS ALVES 

são: locação de caçambas nos tamanhos pequena, grande, extra grande e grande 

fechada, destinação dos resíduos coletados e venda de materiais recicláveis 

gerados na triagem das caçambas coletadas. 

 

3.2.2.6 Posicionamento 

 

A CAÇAMBAS ALVES está posicionada por atributo, como empresa pioneira 

em locação de caçambas, sendo uma das mais antigas no segmento presente. 

 

3.2.2.7 Resumo do Mercado 

 

O mercado em que a empresa CAÇAMBAS ALVES atua é o de prestação 

de serviços de locação de caçambas para coletas de resíduos oriundos de 

construção civil e reformas, com sua devida destinação, triagem e comercialização 

de materiais considerados recicláveis. Para destinação desses resíduos as 

empresas devem possuir licenças conforme a característica do material recolhido e 

transportado, para então apontarem sua devida destinação, conforme as leis 

ambientais vigentes. Os órgãos competentes monitoram todo o processo desde o 

recolhimento do resíduo até sua destinação, através de guias que são emitidos a 

cada locação de caçamba. Em casos de negligências ou de inconformidade em 

relação à legislação, esses órgãos multam as empresas prestadoras deste tipo de 

serviço e o cliente que originou tal resíduo. 

Por esse motivo o mercado de locação de caçambas se tornou um mercado 

delicado e que requer, além da responsabilidade ambiental, práticas sustentáveis 

para permanência deste tipo de empresa. Nesse mercado, a CAÇAMBAS ALVES se 

destaca por possuir licenças para destinação de diversos materiais, em se 

responsabilizar pela correta destinação dos resíduos coletados, pela transparência 
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na prestação de informações aos órgãos competentes e pelo treinamento de seus 

colaboradores. 

Os usuários ou clientes da empresa CAÇAMBAS ALVES compreendem, em 

sua maioria, homens com profissão de pedreiros, auxiliares de pedreiros, mestres de 

obras das empresas construtoras ou reformadoras de construções civis, além de 

homens ou mulheres proprietários de domicílios particulares solicitantes de locação 

de caçambas. Para todo esse público, não há faixa etária, profissão ou grau de 

instrução pré-definido para contratação e utilização dos serviços ofertados. 

 

3.2.2.8 Tendências de Mercado 

 

A tendência de mercado para este ramo de atividade é a de extinção, em 

médio e longo prazo, de empresas sem licenças para a destinação de resíduos e 

que agem de forma irresponsável para com o meio ambiente. 

 

3.2.2.9 Cenários Futuros 

 

Devido à credibilidade conquistada pela empresa CAÇAMBAS ALVES, em 

seus mais de 15 anos prestando serviços de locações de caçambas e destinando 

resíduos, atualmente possui parcerias com empresas renomadas no ramo de 

construção civil e pequenos clientes residenciais que a impulsionam a aumentar sua 

estrutura e investir em pesquisas para criação de uma usina para o melhor 

reaproveitamento dos resíduos coletados. 

Nesse último ano, com um cenário econômico negativo no país, a empresa 

conseguiu manter seu faturamento e ainda contou com um aumento considerável 

nos serviços prestados. 

O motivo de preocupação para a empresa CAÇAMBAS ALVES é a 

irresponsabilidade das empresas concorrentes, o que podem acarretar em normas 

mais severas para as demais empresas do setor, aumentando os impostos e 

encarecendo os processos de aquisição para novas licenças. 

No intuito de reestruturação nos processos produtivos e de gestão, a 

empresa CAÇAMBAS ALVES aceitou participar do desenvolvimento do projeto de 

assessoria organizacional desenvolvida pelos acadêmicos da faculdade ESIC para 
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identificação de possíveis falhas e aprimoramento de suas atividades, conforme 

apresentado na seqüencia desse material.   

 

3.2.3.0 Estrutura da empresa CAÇAMBAS ALVES 

 

A estrutura física da empresa CAÇAMBAS ALVES (Figura 7, p.29) é formada 

pela sede localizada no bairro Alto Boqueirão, cinco caminhões equipados com 

poligüindaste duplo e simples, um caminhão caçamba vasculante, cento e setenta e 

cinco caçambas dispostas abaixo, uma retro-escavadeira e o barracão localizado no 

bairro Boqueirão onde funciona o centro de triagem dos materiais coletados e a 

segmentação para a devida destinação.  

 

Produto/Informações Qtde Capacidade Tempo de Locação 

 

Caçamba Pequena 

 

19 

 

3 metros³ 

 

3 dias 

 

Caçamba Grande 

 

147 

 

5 metros³ 

 

4 dias 

 

Caçamba Extra-Grande 

 

5 

 

9 metros³ 

 

4 dias 

 

Caçamba Fechada 

 

4 

 

5 metros³ 

 

7 dias 

Ilustração 2 – Capacidade e tempo de locação das caçambas. 

Fonte: Empresa CAÇAMBAS ALVES 

 

A capacidade mensal de locação de caçambas pela empresa CAÇAMBAS 

ALVES é de 1300 unidades, em sistemas de rodízios conforme o tempo de 

permanência no cliente descrito na Ilustração 2, p.27. O tipo de caçamba com mais 

demanda de locação na empresa é a do tamanho Grande, com capacidade de 5 

metros3 e valor para locação de R$160,00. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7 –

 

3.2.3.1 Quadro Funcional

 

O quadro funcional da empresa 

organograma abaixo (Ilustração 3, p.29)

 

Ilustração 3 – Organograma do quadro funcional da empresa CAÇAMBAS ALVES

 

O diretor Sr. Pedro e sua esposa Sra. Ivone Alves são os responsáveis por 

decisões pertinentes ao planejamento estratégico e por investimentos da empresa, 

enquanto que o Gerente Geral o Sr. Marco responde pelo planejamento tácito e 

– Estrutura Física da empresa CAÇAMBAS ALVES

Fonte: Empresa CAÇAMBAS ALVES 

Quadro Funcional 

O quadro funcional da empresa CAÇAMBAS ALVES está

(Ilustração 3, p.29): 

Organograma do quadro funcional da empresa CAÇAMBAS ALVES

Fonte: Empresa CAÇAMBAS ALVES 

O diretor Sr. Pedro e sua esposa Sra. Ivone Alves são os responsáveis por 

decisões pertinentes ao planejamento estratégico e por investimentos da empresa, 

anto que o Gerente Geral o Sr. Marco responde pelo planejamento tácito e 
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CAÇAMBAS ALVES 

está representado pelo 

 
Organograma do quadro funcional da empresa CAÇAMBAS ALVES  

O diretor Sr. Pedro e sua esposa Sra. Ivone Alves são os responsáveis por 

decisões pertinentes ao planejamento estratégico e por investimentos da empresa, 

anto que o Gerente Geral o Sr. Marco responde pelo planejamento tácito e 
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operacional, sendo responsável e acumulando funções em todo o processo 

produtivo e administrativo-financeiro da empresa CAÇAMBAS ALVES.   

 

3.2.3.2 Principais Clientes 

 

Dentre seus principais clientes estão Construtora e Incorporadora 

BROOKFIELD, ION Engenharia, FRAIZ Construções Civis, MINNATI e PI, além de 

atuar também em residências particulares. 

  

3.2.3.3 Principais Fornecedores 

 

Seus principais fornecedores são Auto Posto NOSSA SENHORA DA PAZ, 

Auto Posto FAROL, Oficina ARALDIESEL, Oficina DINIZ, Oficina RM Hidráulica, 

Auto Elétrica TOKIO, LINK Monitoramento, Aterro WOSNIAK, Aterro OURO 

BRANCO, APARAS PLUSH, Recicladora ANTUNES e MEDEIROS e Picador 

SCROCARO. 

 

3.2.3.4 Quadro de comparação de preços com a concorrência 

 

 

Caçamba/Empresa 

 

ALVES 

 

CATA-ENTULHO 

 

OLYMPIA 

 

LM BRASILI 

 

Caçamba P 

 

R$140,00 

 

R$140,00 

 

R$150,00 

 

R$130,00 

 

Caçamba G 

 

R$160,00 

 

R$160,00 

 

R$180,00 

 

R$150,00 

 

Caçamba EG 

 

R$220,00 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

Caçamba Fechada 

 

R$200,00 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

Ilustração 4 – Quadro comparativo de preços 

Fonte: Empresa CAÇAMBAS ALVES 

*NO – Não Oferece o serviço especificado.  

 

O quadro comparativo de preços de locações de caçambas, acima 

apresentado, refere-se às regiões com maior demanda da empresa CAÇAMBAS 
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ALVES e que compreendem os bairros: Boqueirão, Hauer, Xaxim, Alto Boqueirão, 

Sitio Cercado, Uberaba, Guabirotuba, Jardim das Américas, Vila Fanny e Vila 

Guaíra. Os preços constantes na tabela são os praticados no primeiro semestre de 

2015, podendo sofrer alterações. 

 

3.2.3.5 Fatores-Chaves para o sucesso 

 

Os fatores-chave para o sucesso da empresa CAÇAMBAS ALVES, desde 

sua fundação, estão na prestação de serviços de qualidade, de forma a proporcionar 

ao cliente satisfação e solução de sua necessidade; transparência e 

responsabilidade na destinação dos resíduos coletados, de forma a atender as 

normas estabelecidas pela legislação em vigor; além da preocupação com o meio ao 

qual está inserida, respeitando e oferecendo um melhor tratamento e remuneração à 

sociedade, aos colaboradores e ao meio ambiente. 

 

3.2.3.6 Programa de Marketing 

 

O programa de marketing da empresa CAÇAMBAS ALVES utiliza as 

seguintes abordagens: 

� Preço: por tamanho de caçamba e tipo de material a ser coletado; 

� Praça/Distribuição: atua na cidade de Curitiba e Região Metropolitana 

com distribuição direta para o consumidor final; 

� Propaganda e Promoção: diversas ferramentas são empregadas no 

esforço de propaganda e promoção da empresa, como: divulgação em listas 

telefônicas, guias do bairro, em lixeiras de supermercados, páginas na internet, no 

facebook, patrocínios em festas de igrejas, além da própria caçamba e dos 

caminhões que contem a divulgação da empresa e circulam por toda a cidade. 

 

3.2.3.7 Método CANVAS 

 

No Apêndice 5 (p.86), apresentamos o plano de negócios da empresa 

CAÇAMBAS ALVES sob a visão inovadora do método CANVAS, que reúne 

informações relevantes sobre uma organização, as quais são determinantes em 

processos de investimentos e financiamentos.  
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4 PROJETO DE PESQUISA 
 

4.1PROPÓSITO E OBJETIVO DA PESQUISA 

 

O propósito da pesquisa é colher dados e maiores informações sobre o 

processo produtivo e as atividades de gestão da empresa CAÇAMBAS ALVES, 

através de técnicas de pesquisas aplicadas a pessoas chaves da organização, que 

possam contribuir para o desenvolvimento do plano de assessoria organizacional, 

focando a viabilidade do negócio, a satisfação dos clientes e colaboradores.  

O projeto de pesquisa é uma das principais etapas do plano de assessoria 

organizacional, pois visa diagnosticar possíveis falhas na gestão ou nos processos 

produtivos da organização, para então planejar, sugerir, desenvolver, implementar, 

treinar, controlar e transformar todo o processo produtivo da empresa em todos os 

níveis da organização, no intuito de buscar a máxima eficácia de suas operações, 

melhores métodos organizacionais, bem como manter uma lucratividade 

sustentável, para que além da permanência no mercado em que atua, a empresa 

possa também buscar gradativamente expandir sua participação no segmento de 

locação de caçambas e destinação de resíduos. 

O objetivo da pesquisa é direcionar as etapas do projeto de assessoria 

organizacional, dentro da empresa CAÇAMBAS ALVES, para que supram as 

necessidades por ela diagnosticadas.  

 

4.2 PROJETO DE PESQUISA 

 

Tema 

Assessoria Organizacional para a empresa CAÇAMBAS ALVES 

 

Localização Espacial 

Sede localizada na Rua Arthur Manoel Iwersen, número 2440, bairro Alto  

Boqueirão, cidade Curitiba, estado Paraná. 

 

Localização Temporal 

O projeto de pesquisa compreendeu o período de 11 de abril a 23 de maio de 

2015. 
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Personagens Envolvidos 

Os entrevistados foram os sócios Sr. Pedro Alves, sua esposa Sra. Ivone 

Alves e o Gerente Geral Sr, Marco Alves. 

 

4.3 DEFINIÇÃO DAS TAREFAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS FALHAS E 

GARGALOS DA EMPRESA: 

 

1) Entrevista prévia com o Gerente Geral Sr. Marco Antonio Alves, 

responsável por grande parte das atividades da empresa e tomada de decisões para 

o levantamento da real necessidade do plano de consultoria; 

2) Levantamento de base teórica para elaboração do roteiro da pesquisa 

qualitativa; 

3) Aplicação da pesquisa qualitativa exploratória aos diretores da 

empresa e ao gerente administrativo, para identificar os pontos críticos, diagnosticar 

problemas e propor soluções para melhoria das atividades da empresa. 

4) Análise dos dados primários levantados durante a pesquisa; 

 

4.4 DADOS DA PESQUISA A SER REALIZADA NA EMPRESA CAÇAMBAS 

ALVES: 

 

Tipo de Pesquisa 

Pesquisa QUALITATIVA de caráter exploratória, pois provê critério e 

compreensão das atividades desenvolvidas na empresa para então levantamento 

das falhas e possíveis melhorias a serem propostas. Durante a pesquisa as 

informações serão definidas ao acaso, num processo flexível, com uma pequena 

amostra, os entrevistados são pessoas envolvidas no processo administrativo. A 

análise dos dados secundários é qualitativa e o resultado da pesquisa é seguido por 

outras pesquisas exploratórias, onde cada dificuldade levantada pelo entrevistado é 

analisada e questionada de forma mais explicita em busca da definição do problema 

e proposta das melhores soluções. 

 

Amostragem da Pesquisa 

A amostra da pesquisa é caracterizada por AMBIENTE DE PESQUISA onde 

o subgrupo de elementos da população selecionado para participar do estudo são os 
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colaboradores, gestores e proprietários envolvidos nas atividades administrativas, 

podendo ainda a pesquisa ser estendida aos clientes e fornecedores da empresa 

CAÇAMBAS ALVES. 

 

Técnicas Amostrais 

Possuem caráter de amostragem NÃO PROBABILÍSTICA, pois não é 

utilizada seleção aleatória e sim o julgamento pessoal dos pesquisadores e por 

CONVENIÊNCIA onde obtém amostra de elementos convenientes, a cargo do 

entrevistador durante a entrevista na empresa CAÇAMBAS ALVES. 

 

Quanto a Coleta de Dados 

Os dados coletados são de natureza primária onde o entrevistador orienta a 

pesquisa e colhe o que acredita ser necessário para propor soluções aos problemas 

identificados. Possuem alto custo, o tempo para coleta e análise é longo. 

 

Definição da Abordagem 

 A abordagem da pesquisa foi realizada mediante Base Teórica com modelo 

verbal. 

Durante a entrevista com o Gerente Geral da CAÇAMBAS ALVES, o Sr. 

Marco Antonio Alves, identificamos a necessidade em conhecer alguns conceitos, 

abaixo citados, que formam nossa abordagem com base teórica.  

 

Administração Financeira: refere-se ao conjunto de atribuições do administrador 

financeiro de empresas. 

Administrador Financeiro: pessoa responsável em administrar ativamente os 

assuntos financeiros de qualquer tipo de organização. 

A função da administração financeira abrange e interage com todas as áreas 

de uma organização, pois é ela quem autoriza orçamentos, disponibiliza recursos e 

toma importantes decisões. 

Tesoureiro: é o principal gerente financeiro de uma empresa, responsável pelo 

planejamento financeiro, captação de recursos, tomada de decisões de 

investimentos, gestão de caixa, crédito, pensão e operações de câmbio.  

Em pequenas empresas como a CAÇAMBAS ALVES, a função destinada ao 

Tesoureiro está sob responsabilidade do Gerente Administrativo, Sr. Marco, que 
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também gerencia as contas a pagar e a receber, enquanto que as outras atividades 

contábeis são realizadas por um escritório de contabilidade terceirizado. 

Controller: é o principal profissional da contabilidade dentro da empresa, ele é 

responsável pela contabilidade gerencial, contabilidade fiscal, financeira e de custos. 

Regime de Competências: ocorre quando no momento de elaborar as 

demonstrações financeiras a receita já é reconhecida no momento da venda 

(independente do momento de recebimento – prazos) e as despesas à medida que 

vão ocorrendo. A contabilidade dá ênfase nesse tipo de regime. 

Regime de Caixa: as receitas bem como as despesas só são reconhecidas no 

momento quando ocorrem entradas e saídas de caixa. A administração financeira dá 

ênfase a esse regime. 

Demonstrações Contábeis: ou demonstrações financeiras são registros e relatórios 

padronizados das atividades financeiras da empresa, realizados periodicamente por 

contabilistas para serem apresentados aos proprietários das empresas, aos 

administradores, credores, fornecedores e órgãos reguladores. Dentre os principais 

estão o Balanço Patrimonial, a DRE – Demonstração de Resultados do Exercício, 

Fluxo de Caixa, entre outros.   

DRE: é um relatório contábil que demonstra o resultado positivo em caso de lucro e 

negativo em caso de prejuízo das atividades da empresa num período de tempo, 

geralmente de 12 meses, denominado como ano fiscal e que se encerra em 31 de 

dezembro.  

Balanço Patrimonial: é um relatório contábil que demonstra e busca o equilíbrio 

entre as contas do Ativo e do Passivo da empresa, em determinado período, assim 

como a DRE, no Brasil encerra-se o ano fiscal em 31 de dezembro. 

Ativo: são as contas das empresas que constituem seus bens, podendo ser o caixa 

da empresa, seus investimentos, estoques, imóveis a curto e longo prazo. 

Passivo: essa conta é formada pelas obrigações da empresa, pagamentos a 

fornecedores, empréstimos em curto ou longo prazo, além do patrimônio líquido 

composto pelo capital social (capital dos sócios) e o lucro retido na empresa. 

Fluxo de Caixa: é um relatório contábil que concilia as variações de entradas e 

saídas do caixa da empresa num certo período de tempo para investimentos e 

financiamentos de suas atividades. 

Lucratividade: indica o percentual obtido sobre a venda realizada, deduzindo os 

devidos custos. Pode variar de lucratividade bruta, operacional e líquida. 
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Finanças: pode ser definida como a arte e a ciência de administrar o dinheiro.  

 

4.5 DEFINIÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

Como citamos anteriormente nossa pesquisa será realizada mediante a 

técnica qualitativa, portanto não teremos um questionário estruturado com as 

questões já formuladas para serem respondidas pelos entrevistados, teremos que 

induzi-los, motivá-los a responderem questões investigativas no intuito de após 

analisar os resultados dessa pesquisa identificar e definir os problemas gerais e 

específicos da empresa. As perguntas serão feitas individualmente aos 

entrevistados e questionarão a gestão da empresa, bem como verificarão em cada  

entrevistado suas perspectivas quanto ao trabalho das empresas de assessorias 

organizacionais.  

As perguntas serão abertas, ou seja, uma questão pode dar continuidade ou 

seqüência a outras. A entrevista será realizada pelos autores deste trabalho, 

gravadas em meio eletrônico, sendo digitadas, para posterior análise. Para formular 

as questões na presença dos entrevistados buscamos informações e conceitos de 

alguns dos principais termos contábeis além do roteiro pré-elaborado.  

Os questionários aplicados aos gestores da empresa CAÇAMBAS ALVES, 

encontram-se anexados no Apêndice 1 (p.72). 

 

4.6 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇAO ATUAL 

  

Em um primeiro contato, entrevista prévia, com o gerente geral o Sr. Marco 

Alves percebemos que a pesquisa qualitativa deveria ter como direcionamento, para 

as questões a serem levantadas, assuntos pertinentes ao âmbito financeiro da 

empresa, para que então conseguíssemos abranger a empresa como toda, 

buscando identificar a origem dos pontos deficientes e as falhas de cada setor.  

O resultado dos dados primários e secundários, levantados na pesquisa 

qualitativa realizada na empresa CAÇAMBAS ALVES, está demonstrada sob forma 

de analise SWOT e anexada no Apêndice 3 (p.82). 

Essa análise com termo em inglês SWOT (Stengths Weaknesses 

Opportunities Threats), para Kotler (2006, p..50) é a avaliação global das forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças, e envolve o monitoramento dos ambientes 
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externos e internos da empresa. Portanto podemos definir a análise SWOT como 

sendo uma ferramenta simples para a análise do cenário atual da empresa e que 

auxilia na gestão e no planejamento da mesma.  

As oportunidades e ameaças estão relacionadas à análise do ambiente 

externo da empresa, como fatores macro-ambientais: econômicos, demográficos, 

tecnológicos, políticos, sócio-culturais e fatores micro-ambientais como clientes, 

concorrentes, distribuidores e fornecedores, que afetem sua capacidade de obter 

lucro. A forças e fraquezas estão relacionadas à análise do ambiente interno da 

empresa. 

Oliveira (1999, p.83) descreve oportunidades como sendo variáveis externas 

e não controláveis pela empresa, que podem criar condições favoráveis para a 

empresa, desde que a mesma tenha condiçoes e/ou interesse de usufruí-las. 

Ameaças são as variáveis externas e não controláveis pela empresa que 

podem criar condiçoes desfavoráveis para a mesma. 

Forças são as variaveis internas e controláveis que propiciam uma condiçao 

favorável para a empresa, em relação ao seu ambiente. 

Fraquezas são as variáveis internas e controláveis que provocam uma 

situaçao desfavorável para a empresa, em relaçao a seu ambiente.  

A parte que cabe as fraquezas da empresa CAÇAMBAS ALVES apontadas 

na análise SWOT, mediante a pesquisa qualitativa realizada, nos ajuda a identificar 

as falhas tanto na gestão como no processo produtivo da empresa e estão descritas 

nos seguintes tópicos: 

 

4.6.1 Falhas identificadas na gestão e no processo produtivo da empresa 

 

1) Acúmulo de tarefas e funções: conforme constatado na pesquisa 

qualitativa, em que os diretores e o gerente geral da empresa confirmam que o Sr. 

Marco Antonio Alves, acumula diversas atividades de gestão e do processo 

produtivo sob sua responsabilidade não delegando tarefas aos demais envolvidos no 

setor, o que acaba prejudicando a gestão e o processo produtivo da empresa 

CAÇAMBAS ALVES; 

2) Ausência de setor e de pessoa responsável pela gestão de 

pessoas: outro fator, identificado através da pesquisa e que interfere diretamente no 

processo produtivo da empresa CAÇAMBAS ALVES, é a ausência do setor e do 
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responsável por gestão de pessoas, o que acaba gerando grande rotatividade de 

pessoal, falta de mão de obra qualificada, falta de planos de carreira, falta do 

compartilhamento do planejamento estratégico da empresa para com seus 

colaboradores comprometendo a dedicação deste para com a empresa.  

3) Falta de planejamentos organizacionais e setoriais: A falta de 

planejamento organizacional, bem como de planejamento para outros setores, que 

poderiam ser divididos dentro da empresa CAÇAMBAS ALVES, acaba prejudicando 

sua atuação no mercado, uma vez que, ficam condicionados os processos 

produtivos devido a incapacidade para atender um numero maior de clientes, 

impactando em limitações de área de abrangência, na participação de mercado, na 

lucratividade, no aumento da capacidade produtiva e instalada. 

Oliveira (1999, p.33) conceitua planejamento como “um processo 

desenvolvido para o alcance de uma situação desejada de um modo mais eficiente, 

eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela empresa”. 

O planejamento reduz riscos, incertezas e dúvidas em momentos decisivos, 

por outro lado aumenta a probabilidade da empresa atingir suas metas e objetivos 

traçados, além de provocar constantes mudanças em tecnologia, sistemas e nas 

pessoas. 

4) Conflitos entre gerações por parte dos gestores:  Durante a 

pesquisa qualitativa, percebemos a divergência de idéias na empresa CAÇAMBAS 

ALVES, geradas entre o patriarca da organização e o atual gerente geral. 

O patriarca da empresa, Sr. Pedro Alves não abre mão da sua experiência 

prática do mercado em que atua para a gestão da empresa, nos confidenciou várias 

situações em que seu conhecimento empírico trouxe as devidas respostas no 

momento certo a cada tomada de decisão. 

Seu filho e atual gerente geral, Marco Antonio Alves reluta muitas vezes das 

decisões do pai, por acreditar que seu conhecimento teórico também pode trazer 

vários benefícios para a empresa. 

5) Falta de planejamento financeiro: Como outros planejamentos que 

faltam na empresa CAÇAMBAS ALVES, as respostas da pesquisa qualitativa 

realizada, esclarece a ausência e grande dificuldade nas execuções e 

monitoramento das atividades relacionadas ao setor financeiro da empresa, 

acarretando em altos custos dos processos produtivos, comprometendo a 

disponibilidade de capital, o aumento das instalações e investimento da empresa.  
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A pesquisa qualitativa realizada na empresa CAÇAMBAS ALVES direcionou o 

plano de assessoria organizacional efetuada pelos acadêmicos da faculdade ESIC e 

autores deste trabalho a concentrar a investigação e implementação de melhorias no 

ambiente interno da empresa fortalecendo a gestão financeira da mesma, a qual se 

encontra em estado crítico e com ausência de planejamento. Por esse motivo a 

pesquisa qualitativa foi realizada internamente com os personagens envolvidos no 

processo administrativo financeiro da empresa, não cabendo no presente momento 

estender a realização da pesquisa a clientes e fornecedores. 

 

4.7 PROPOSTA DE MELHORÍAS  

 

Devido à gravidade encontrada, não no cumprimento de suas obrigações 

mais sim na forma como esse setor desenvolve suas atividades de controle nas 

contas a receber e a pagar, sem o devido conhecimento de sua real lucratividade, 

nosso projeto de consultoria identificou a necessidade de tomar novo rumo, 

promover a reestruturação do setor financeiro da empresa CAÇAMBAS ALVES, 

através de sugestões e possível implementação de novos métodos e sistemas para 

a continuidade de seus serviços, garantindo a satisfação dos clientes e 

colaboradores, bem como preservando sua saúde financeira com um negócio 

lucrativo e viável a todos os envolvidos.   

O setor financeiro é considerado o coração de qualquer empresa e uma vez 

não alinhado e sem o devido equilíbrio entre as contas a receber e as contas a 

pagar, ou ainda sem o devido conhecimento da viabilidade do seu negócio, esse 

setor pode levar empresas: a sofrerem dificuldades no exercício de suas atividades, 

à própria extinção, ocasionar desempregos e possíveis inadimplências, a falências 

entre outros inevitáveis destinos relativos à má administração de seus recursos. 

As propostas de melhorias para a gestão financeira da empresa 

CAÇAMBAS ALVES, seguem descritas: 

1) Definição de indicadores de desempenho: A empresa CAÇAMBAS 

ALVES deve definir indicadores de desempenho que venham a auxiliar no 

planejamento e monitoramento das operações envolvidas em seu processo 

produtivo; 

2) Elaboração do planejamento do setor financeiro: Os gestores da 

empresa CAÇAMBAS ALVES devem se reunir para elaborar as políticas para 
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adoção de medidas de controle do setor financeiro, visando um maior controle das 

contas pagas e recebidas, além do devido cálculo de sua margem de lucro e demais 

atividades desse setor; 

3) Criação do setor financeiro: A empresa CAÇAMBAS ALVES deve 

criar o setor financeiro, designando a pessoa responsável e descrevendo as 

atividades do setor e as tarefas do profissional, treinando esse colaborador para que 

haja a padronização nas informações lançadas no sistema, fator fundamental para 

um controle financeiro preciso e eficaz; 

4) Criação ou aprimoramento do sistema financeiro: o sistema 

financeiro bem organizado, alimentado com informações fundamentais e atualizado 

contribui para a rotina administrativa da empresa, por isso é imprescindível a 

empresa implantar sistemas e softwares para realizar esses controles e práticas do 

setor; 

O setor financeiro de uma empresa funciona mediante o uso de softwares e 

sistemas que otimizem as atividades do setor, auxiliando nas rotinas diárias, 

mantendo informações de clientes de forma atualizada e que principalmente forneça 

informações de fácil e rápido acesso quanto a Fluxo de Caixa, Contas a Pagar, 

Contas a Receber, entre outras informações pertinentes a esse setor. Pode ser 

conveniada a sistemas de órgãos inerentes a atividade financeira como SERASA, 

Associação Comercial, Receita Federal entre outros que auxiliem a monitorar a 

carteira de clientes para evitar a inadimplência. 

5)  Analise comparativas:  A empresa deve realizar análises 

comparativas entre os serviços prestados e a receita obtida, de forma a aperfeiçoar 

os recursos disponibilizados, aumentando a lucratividade e projetar a atuação de 

novos mercados; 

6) Análise dos índices financeiros: Os índices financeiros são 

calculados tendo como base as demonstrações contábeis: balanço patrimonial e 

declaração de rendimentos do exercício, (considerando sempre dois anos de 

exercícios para efeito comparativo) que são elaborados pelo contador. Na empresa 

CAÇAMBAS ALVES os serviços de contabilidade são terceirizados e prestados pela 

empresa de Assessoria Contábil PECININ. Esses índices financeiros calculados 

demonstram a lucratividade da empresa, o retorno do ativo investido, também 

medem a capacidade de liquidez e de endividamento da empresa, a média nos 

prazos de pagamentos, recebimentos e de estoques, entre outros; 
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7) Definição de políticas para aprovação de orçamentos e 

investimentos: A empresa deve criar políticas para padronizar os processos de 

tomadas de decisões voltadas para a aprovação de orçamentos de serviços e 

aquisição de equipamentos, bem como para prováveis investimentos; 

8) Definição de datas periódicas para prestação de contas perante os 

sócios: A empresa deve definir periodicamente datas para prestação de contas 

entre o setor financeiro e os sócios da organização, munidos dos relatórios e 

demonstrativos contábeis e financeiros no intuito de propor à gestão projeções e 

ações de desenvolvimento futuro da organização; 

9) Definição de datas periódicas para reuniões com os demais 

setores da empresa: A gestão da empresa CAÇAMBAS ALVES deve definir 

periodicamente reuniões com os demais setores, para acompanhamento da 

evolução dos negócios da empresa, desenvolvimento de novos projetos, captação 

de novas idéias, projeções futuras das atividades de cada setor e da empresa como 

toda, sugerir melhorias entre outros. 
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5 IMPLEMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE MELHORIAS 
 

Nessa etapa vamos implementar as propostas de melhorias elaboradas para 

atender o Planejamento Financeiro da empresa CAÇAMBAS ALVES, que tem por 

objetivo monitorar e reduzir os custos para a realização de suas atividades, manter a 

gestão financeira de forma organizada e acessível em qualquer momento para os 

principais envolvidos na alta administração da empresa, otimizando sua lucratividade 

e eliminando pontos negativos que possam afetar tanto na sua rentabilidade como 

na permanência do mercado em que atua. 

Essa implementação seguirá a ordem das propostas de melhorias indicadas 

no capítulo 4.7 PROPOSTA DE MELHORIAS, deste TCC, obedecendo as datas 

constantes no cronograma que se encontra no Apêndice 2 (p.77). 

  
5.1 DEFINIÇÕES DE INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

Algumas empresas ainda analisam o desempenho de seus negócios tendo 

como base os indicadores financeiros e as demonstrações contábeis, o que as 

limitam apenas na mensuração de resultados positivos ou negativos quanto à 

movimentação de seus recursos financeiros. Porém existem outras formas ou 

indicadores que as empresas podem utilizar para complementar essas informações 

financeiras e que ainda podem influenciar no planejamento e monitoramento das 

operações da empresa, como os denominados KPI – Key Performance Indicators e 

o BSC – Balanced Score Card. 

Clóvis Luís Padoveze define em seu livro Controladoria Estratégica e 

Operacional (2012, p.127), indicadores de desempenho como sendo um conjunto de 

medidas financeiras e não financeiras preestabelecidas pela administração, que 

servirão como metas a serem alcançadas e superadas, para o controle do 

desempenho da empresa e de seus gestores. 

Ainda segundo o autor “Tudo que não é medido não é gerenciado”, ou seja, é 

preciso transformar a avaliação em números que servirão como indicadores 

parâmetros, impactando numa adequada gestão de atividades, processos 

empresariais e humanos. 

 

5.1.1 KPI – Key Performance Indicators ou Indicadores Chaves de Desempenho 

  



45 

 

 

Como em uma organização há uma infinidade de processos, e esse TCC 

busca a adequação da gestão financeira, vamos utilizar como método de 

mensuração de desempenho o KPI, que mede o nível de desempenho de um 

determinado processo ou a eficiência da realização de uma atividade. (Padoveze, 

2012, p.127) 

 Os indicadores de desempenho definidos, que se encontram no Apêndice 7 

(p.89), começaram a ser mensurados no mês de setembro com a elaboração do 

fluxo de caixa, e foram avaliados conforme as informações apresentadas pelo fluxo 

de caixa do Excel e posteriormente com o uso do ERP – XPERTION e que estão no 

Capítulo 10.1 Avaliação dos Indicadores de Desempenho. 

 

5.1.2 BSC – Balanced Score Card 

  

Ou Cartão de Marcação Balanceado, para Padoveze (2012, p.129) é um 

sistema de informação para gerenciamento da estratégia empresarial que traduz a 

missão e a estratégia da empresa em um conjunto abrangente de medidas de 

desempenho financeira e não financeiras que serve de base para um sistema de 

medição e gestão estratégica. 

 O BSC utiliza de quatro perspectivas, onde uma impacta no resultado da 

outra, até chegar ao atendimento das metas estipuladas pela empresa. Essas 

perspectivas são: Financeira, Clientes, Processos Internos e Aprendizado e 

Conhecimento. 

Financeira: busca comunicar a todos os envolvidos no processo produtivo da 

empresa, sobre os objetivos quanto a essa perspectiva, ou seja, seu foco está na 

lucratividade, logo as operações estratégicas e operacionais devem ser 

desenvolvidas no intuito de atender a visão e as metas estipuladas pela empresa 

para alcançar os resultados esperado para esse enfoque.   

Clientes: está relacionado com a entrega do produto ou serviço entregue ao cliente, 

os quais deverão atender as expectativas deste. 

Processos Internos: essa perspectiva relaciona-se com os indicadores criados e 

monitorados para cada atividade desenvolvida dentro do processo produtivo da 

empresa, visando o alcance aos objetivos e metas estipuladas pela alta 

administração. 
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Aprendizado e Conhecimento: está relacionado ao capital humano e intelectual da 

empresa, ou seja, o meio de capacitar os colaboradores para que entreguem aos 

clientes produtos ou serviços que satisfaçam suas necessidades, atendendo por 

outro lado aos objetivos da empresa. 

 O BSC desenvolvido para a empresa CAÇAMBAS ALVES encontra-se no 

Apêndice 8 (p.91) e as avaliações de suas mensurações foram realizadas no 

Capítulo 10.1 Avaliação de Indicadores de Desempenho. 

 
5.2 ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO SETOR FINANCEIRO 

 

 Os resultados obtidos com a pesquisa qualitativa, constante no capítulo 4.6 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL, e as reuniões realizadas com os sócios Sr. 

Pedro e Sra. Ivone Alves e o Gerente Geral Sr. Marco Alves, no início do segundo 

semestre de 2015, orientou a equipe de Assessoria Organizacional quanto à melhor 

definição para a elaboração do planejamento financeiro a ser implementado na 

empresa CAÇAMBAS ALVES, conforme segue as etapas descritas abaixo. 

 

5.3 CRIAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO 

  

 Devido a CAÇAMBAS ALVES ser uma empresa de pequeno porte de 

administração familiar, não é viável a criação de um departamento ou setor 

separado para o desenvolvimento das atividades financeiras, e sim readequar as 

funções para cada colaborador envolvido nas atividades administrativas, desde que 

não origine acúmulo de tarefas e funções a qualquer um destes, o que pode 

comprometer o resultado esperado, ou mesmo originar novas falhas no processo 

produtivo. 

Considera-se EPP – Empresa de Pequeno Porte, para efeito do Simples, a 
pessoa jurídica que tenha auferido, no ano-calendário, receita bruta superior 
a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e igual ou inferior a R$1.200.000,00 
(um milhão e duzentos mil reais). A Lei n o 9.964, de 2000 (art. 10) dispõe que 
o tratamento tributário simplificado e favorecido das microempresas e das 
empresas de pequeno porte é o estabelecido pela Lei n o 9.317, de 1996, e 
alterações posteriores, não se aplicando, para esse efeito, as normas 
constantes da Lei n o 9.841, de 1999 (Estatuto das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte).   

Fonte:http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/DIPJ/2004/PergResp

2004/pr110a202.htm, acesso em 09/11/2015. 
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Outra questão levantada, para auxiliar no controle das despesas e na 

disponibilidade de caixa, foi de separar das contas da pessoa jurídica as contas com 

gastos particulares dos sócios da empresa, onde os mesmos retiram sob forma de 

pró-labore a remuneração compatível com seus gastos pessoais, uma vez que essa 

não interfira negativamente na saúde financeira da empresa. 

 

5.3.1 Designação de responsável pelo setor financeiro 

 

 Conforme análise das tarefas, funções e os perfis dos colaboradores 

pertencentes ao processo administrativo, o organograma da empresa (Ilustração 3, 

p.29) foi readequado trocando as funções das colaboradoras Sra. Nilza que ocupava 

o cargo de Auxiliar Financeiro para a Sra. Sheila que estava na função de Auxiliar 

Administrativo, como mostra a Ilustração 5 (p.45) - Organograma atual. 

 A colaboradora Sra. Sheila desenvolverá as atividades financeiras de rotina 

do processo produtivo da empresa CAÇAMBAS ALVES, e deve se reportar a seu 

superior imediato, o gerente geral Sr. Marco, o qual leva ao conhecimento do diretor-

sócio da empresa, o Sr. Pedro Alves, todas as informações e relatórios necessários 

para tomadas de decisões que envolvam a gestão financeira da empresa, como 

possíveis investimentos, necessidades de empréstimos entre outras relevantes 

decisões. 

 “O gestor financeiro moderno deve possuir uma visão do todo da 

empresa, destacando suas oportunidades, tanto internas como externas. 

Deve ainda apresentar capacidade de bem interpretar os dados e 

informações e inferir, a partir deles, comportamentos e ações futuros.” 

(ASSAF NETO, 2014, p. 2) 

 



 

 

Ilustração 5 – Organograma Atual do quadro funcional da empresa CAÇAMBAS ALVES

 

5.3.2 Atividades Financeiras

 

 As atividades desempenhadas pelo colaborador que atua no cargo de auxiliar 

financeiro são: 

a) Classificar as contas a pagar em custos fixos ou variáveis

b) Realizar na planilha do Excel toda a conta

sua respectiva data;

c) Emitir relatórios gerenciais de contas a receber e a pagar com as 

informações contidas no fluxo de caixa;

d) Monitorar os prazos de pagamentos e recebimentos, a fim de possuir a 

melhor rotatividade na locaç

o prazo médio de pagamento dos fornecedores

clientes; 

e) Monitorar os pagamentos em dia, evitando prejuízos e despesas bancárias 

como multas e juros devido ao pagamento em atraso;

f) Monitorar o recebimento dos clientes dentro do prazo combinado, evitando 

originar ou aumentar contas de inadimplências; 

  

 

 

Organograma Atual do quadro funcional da empresa CAÇAMBAS ALVES

Fonte: Empresa CAÇAMBAS ALVES 

Financeiras 

As atividades desempenhadas pelo colaborador que atua no cargo de auxiliar 

Classificar as contas a pagar em custos fixos ou variáveis

Realizar na planilha do Excel toda a conta a pagar ou a receber aberta em 

sua respectiva data; 

relatórios gerenciais de contas a receber e a pagar com as 

informações contidas no fluxo de caixa; 

os prazos de pagamentos e recebimentos, a fim de possuir a 

melhor rotatividade na locação de caçambas além de obter equilíbrio entre 

o prazo médio de pagamento dos fornecedores versus

os pagamentos em dia, evitando prejuízos e despesas bancárias 

como multas e juros devido ao pagamento em atraso; 

o recebimento dos clientes dentro do prazo combinado, evitando 

originar ou aumentar contas de inadimplências;  
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Organograma Atual do quadro funcional da empresa CAÇAMBAS ALVES 

As atividades desempenhadas pelo colaborador que atua no cargo de auxiliar 

Classificar as contas a pagar em custos fixos ou variáveis e despesas; 

a pagar ou a receber aberta em 

relatórios gerenciais de contas a receber e a pagar com as 

os prazos de pagamentos e recebimentos, a fim de possuir a 

obter equilíbrio entre 

versus recebimento dos 

os pagamentos em dia, evitando prejuízos e despesas bancárias 

 

o recebimento dos clientes dentro do prazo combinado, evitando 
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5.3.3 Treinamento 

 

 O treinamento realizado para a colaboradora Sra. Sheila e para o gerente 

geral Sr. Marco, esclarece alguns dos principais conceitos de temas financeiros e 

atividades desempenhadas na função, descritos no Apêndice 6 (p.86) e será 

realizado mediante o cronograma presente no Apêndice 2 (p.77), o qual foi descrito 

pela equipe de assessoria e abrangeu os seguintes aspectos: 

a) Esclarecimento sobre os tipos de contas a pagar e a receber existentes; 

b) Conscientização para alimentação diária do Fluxo de Caixa; 

c) Fácil e rápido acesso as informações financeiras da empresa, por todos os 

envolvidos na gestão da empresa; 

d) Acompanhamento de todas as atividades do processo produtivo que 

podem impactar na gestão financeira da empresa; 

 

5.4 CRIAÇÃO OU APRIMORAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO 

 

 A empresa CAÇAMBAS ALVES não possuía um sistema para realizar os 

controles de entradas e saídas de caixa, seu diretor-sócio Sr. Pedro Alves 

demonstrou grande resistência quanto à aquisição de software que auxiliasse na 

gestão financeira da empresa. A alternativa apresentada na ocasião foi a elaboração 

de planilha de fluxo de caixa no programa da Microsoft Office Excel, conforme 

demonstrado na ilustração 6 (p.48), assim os gestores podem analisar o equilíbrio 

da empresa, bem como se prepararem para as devidas tomadas de decisões. 
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Ilustração 6 – Planilha de Fluxo de Caixa CAÇAMBAS ALVES  

Fonte: Empresa CAÇAMBAS ALVES 

 

O modelo adotado foi implantado na empresa, conforme descrito no Apêndice 

2 (p.77), a partir do dia 01 de setembro de 2015, sendo monitorado para verificação 

de sua efetividade. As informações contidas na Ilustração 6 (p.47) são fictícias, a 

pedido dos sócios da empresa, no intuito de preservar suas particularidades. 

  

5.5 ANÁLISES COMPARATIVAS 

 

 Durante as reuniões ficou pré-estabelecido que os sócios e o gestor se 

reúnam a cada dois meses para analisarem os resultados mensais do bimestre 

comparando com os bimestres e anos anteriores, para então buscarem estratégias 

no intuito de melhorar a produtividade e otimizar os gastos e as receitas obtidas. 

 

5.6 ANÁLISES DOS ÍNDICES FINANCEIROS 

 

 Também ficou acertado que após o encerramento do exercício anual, onde a 

maioria das demonstrações financeiras é realizada pelo contador terceirizado, a alta 

administração da empresa fará a análise dos indicadores financeiros averiguando se 

os dados fornecidos são reais e se a empresa encontra-se em equilíbrio financeiro e 
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com capacidade para honrar suas obrigações, além de também compararem os 

prazos médios de pagamentos versus recebimentos e rotatividade de locações de 

caçambas. 

 

5.7 DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PARA APROVAÇÃO DE ORÇAMENTOS E 

INVESTIMENTOS 

 

As políticas definidas, pela alta administração da empresa CAÇAMBAS ALVES, 

a respeito da aprovação de orçamentos tomaram como base: cotações dos 

orçamentos em três empresas distintas, a necessidade da realização do serviço 

cotado, seu tempo de concretização e as condições de pagamento. 

Para aprovação de prováveis investimentos as análises realizadas são mais 

minuciosas e tomam como base de estudo fatores micro e macro ambientais como: 

necessidade, demanda, capacidade produtiva, disponibilidade de caixa, contas a 

pagar e a receber de médio e longo prazo, carteira de clientes, taxa cambial, taxas 

de juros, momento econômico interno e externo brasileiro, além da atratividade e 

vantagens percebidas da possível aquisição. 

Marco Antonio Sandoval de Vasconcellos, em seu livro Economia Micro e 

Macro, (pág. 17) conceitua Microeconomia ou Teoria microeconômico como sendo o 

estudo do comportamento de consumidores e produtores e o mercado no qual 

interagem. Preocupa-se com a determinação dos preços e quantidades em 

mercados específicos. E Macroeconomia ou Teoria macroeconômica estuda a 

determinação e o comportamento dos grandes agregados, como PIB (Produto 

Interno Bruto), consumo nacional, exportação, nível geral dos preços etc., com o 

objetivo de delinear uma política econômica.  

A decisão final do provável investimento, após a análise realizada, é dado em 

comum acordo pelos sócios da CAÇAMBAS ALVES, Sr. Pedro e Sra. Ivone Alves. 

 

5.8 DEFINIÇÃO DE DATAS PERIÓDICAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

PERANTE OS SÓCIOS 

 

Devido a CAÇAMBAS ALVES ser uma empresa de pequeno porte e seus 

sócios estarem diretamente envolvidos em sua gestão, não foi identificado a 

necessidade em definir datas periódicas para prestação de contas com o setor 
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financeiro, uma vez que o fluxo de caixa seja alimentado corretamente, atualizado 

com informações confiáveis e esteja sempre acessível para consultas imprevisíveis. 

Quando houver necessidade de estudos para projeções e ações de 

desenvolvimento futuro da organização ou mesmo para aprovação de orçamentos e 

investimentos, os sócios podem requisitar aos envolvidos na gestão financeira, 

sendo eles o gerente geral e a auxiliar financeira, relatórios e demonstrativos 

contábeis e financeiros que possam auxiliar nas devidas tomadas de decisões.  

 

5.9 DEFINIÇÃO DE DATAS PERIÓDICAS PARA REUNIÕES COM OS DEMAIS 

SETORES DA EMPRESA 

 

Assim como na questão anterior, é inviável a definição de datas para reuniões 

com os demais setores da empresa, uma vez que esta tem pequeno porte e os 

sócios estão presentes na maior parte do tempo na gestão do processo produtivo, 

acompanhando a evolução dos negócios, que após o plano de assessoria 

organizacional desenvolvido ajudou na busca de projeções futuras das atividades 

desenvolvidas e readequadas a cada colaborador, focando sempre o 

aperfeiçoamento de seus processos produtivos, conquistando maiores parcerias 

entre fornecedores e clientes, otimizando a lucratividade e continuamente atendendo 

de forma sustentável aos objetivos dos stakeholders da empresa CAÇAMBAS 

ALVES. 

 Outra prática adotada pela empresa para o envolvimento de todos os 

envolvidos no processo produtivo foi a realização semanal do café da manha 

coletivo, onde todos tem a oportunidade de demonstrar suas idéias e sugestões de 

novos projetos visando o fortalecimento da equipe e da empresa no mercado em 

que atua.  
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6 MONITORAMENTO DAS PROPOSTAS DE MELHORIAS  
 

Após alguns dias de implementação das propostas de melhorias, descritas 

no capítulo anterior, vamos registrar os resultados obtidos por cada etapa além de 

apontar caso identificado ações corretivas que garantam o bom andamento do 

processo produtivo da empresa CAÇAMBAS ALVES, de forma a atingir o objetivo 

definido, sempre priorizando e estando em conformidade com o cronograma 

presente no Apêndice 2 (p.77).  

 

6.1 ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO SETOR FINANCEIRO 

  

Os resultados obtidos a partir da elaboração e implementação do sistema 

financeiro apontaram para o sucesso do plano de assessoria organizacional aqui 

desenvolvido, pois além de estruturar e controlar todas as despesas e gastos da 

empresa CAÇAMBAS ALVES, também foi possível demonstrar aos sócios que a 

empresa pode melhorar e obter um crescimento considerável com o avanço da 

tecnologia, sem precisar dispor de capital elevado para atingir os resultados 

esperados e sim através da readequação de processos e aproveitando melhor de 

cada colaborador quando se define suas tarefas e responsabilidades, oferecendo 

treinamento e o motivando a fazer parte da empresa como peça fundamental e 

diferencial para a organização. 

  

6.2 CRIAÇÃO DO SETOR FINANCEIRO  

  

As propostas elaboradas para se obter um melhor controle e domínio 

financeiro das atividades produtivas da empresa, levaram a explorar e envolver os 

colaboradores de acordo com suas funções, e que trouxe como resultado o 

comprometimento dos mesmos no desenvolvimento de suas atividades, conforme 

nos demonstra o BSC constante no Apêndice 7 (p.91). A planilha do Excel vem 

sendo diariamente alimentada e as informações financeiras estão sempre 

acessíveis, apesar desses processos se apresentarem trabalhosos e demorados 

para serem executados, o que limita diariamente a contribuição da colaboradora na 

empresa.  
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6.2.1 Designação de responsável pelo setor financeiro 

  

A colaboradora mostrou-se satisfeita com seu desempenho e as atividades 

que realiza, porém alegou que algumas vezes houve lançamentos duplicados e 

outros sem ser efetuado, o que acabou causando distorções nos relatórios. 

 

6.2.2 Atividades Financeiras 

  

O desenvolvimento das atividades financeiras que foram propostas para o 

cargo de auxiliar financeira demonstra equilíbrio com sua execução pela 

colaboradora Sra. Sheila e para a alta administração da empresa. 

   

6.2.3 Treinamento 

  

O treinamento foi eficaz para atingir os objetivos esperados na gestão 

financeira, pois trouxe ao conhecimento dos envolvidos os pontos decisivos para os 

lançamentos das contas à pagar ou a receber, além da interpretação das 

demonstrações contábeis. 

 

6.3 CRIAÇÃO OU APRIMORAMENTO DO SISTEMA FINANCEIRO 

  

Como a CAÇAMBAS ALVES não possuía nenhum tipo de controle de 

entradas e saídas na movimentação do caixa, contava apenas com a expertise de 

seu fundador, o plano de assessoria organizacional trouxe o controle através da 

planilha do Excel, conforme demonstrado na ilustração 6 (p.47), que apresentou 

vantagens de seu uso como: 

�  Visibilidade dos dias que se obtém maiores receitas, assim como contas a 

pagar; 

� Identificação de atrasos quanto ao recebimento dos clientes; 

� Redução do pagamento de contas em atraso por esquecimentos; 

� Diminuição do uso de capital de terceiros, bancos, para pagamentos com 

multas e juros devido a atrasos; 

� Redirecionamento e limitação de retirada pelos sócios; 
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Porém com o monitoramento das atividades desempenhadas identificamos 

também algumas falhas e desvantagens com seu uso, como: 

� Demora nos lançamentos diários; 

� Limitação das atividades desempenhadas pela Auxiliar Financeira; 

� Lançamentos de contas a pagar realizados em duplicidade na mesma conta; 

� Lançamentos de contas a receber sem serem efetuados; 

� Relatórios inconsistentes devidos aos erros de lançamentos; 

� Erros nos cálculos devido a alterações ou falta de fórmula da planilha; 

 

6.4 ANÁLISES COMPARATIVAS 

  

Havia ficado decidido com os envolvidos no projeto de readequação da 

gestão financeira, que a alta administração se reuniria a cada dois meses para 

realizar as devidas análises comparativas, mas como a equipe de assessoria e os 

sócios-diretores estiveram freqüentemente presentes na empresa CAÇAMBAS 

ALVES durante o desenvolvimento do projeto de TCC, a análise comparativa era 

constantemente realizada não havendo necessidade da realização de reunião para 

efetuar tais análises. A parte interessada, ou seja, os gestores da empresa firmaram 

o compromisso de manter a cada dois meses a reunião para além de realizar as 

análises comparativas, também verificarem o desempenho do negócio e avaliarem 

os indicadores desenvolvidos.  

  

6.5 ANÁLISES DOS ÍNDICES FINANCEIROS 

 

 Esse tópico não será possível de ser mensurado, devido ao plano de 

assessoria organizacional ser encerrado antes do término do exercício contábil em 

andamento (2015). 

  

6.6  DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PARA APROVAÇÃO DE ORÇAMENTOS E 

INVESTIMENTOS 

 

A equipe de assessoria acompanhou a aprovação de investimentos na 

aquisição da plataforma de fluxo de caixa, habilitada dentro do sistema de ERP 

(Enterprise Resource Plain) na planilha do Excel, porém como apresentou falhas de 
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alimentação o sócio-diretor se convenceu do custo-benefício na aquisição do 

módulo. Durante o tempo de desenvolvimento do projeto não foram realizados novos 

orçamentos e investimentos, por isso não temos mais informações sobre essa 

avaliação. 
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7 PLANO CONTINGENCIAL PARA O PROJETO PILOTO 
 

 

De acordo com o monitoramento realizado nos meses de setembro e 

outubro de 2015, a equipe de assessoria organizacional identificou que o fluxo de 

caixa feito através de planilha do Excel, inviabilizou o processo produtivo da 

empresa, uma vez que demonstrou falhas na alimentação das informações, e que 

levou a nova reunião com a alta administração da empresa CAÇAMBAS ALVES 

para propor uma adaptação no sistema ERP - XPERTION que a empresa possui 

para controle de sua produtividade o que agilizaria todo o processo já que as 

informações seriam cadastradas uma única vez, sendo importados os dados quando 

realizado uma atividade de pagamento ou recebimento, porém essa adaptação teria 

um custo de inclusão de ferramentas na plataforma utilizada e que precisaria ser 

aprovado tal orçamento pelo sócio-diretor Sr. Pedro Alves, que em outubro se 

convenceu dos benefícios adquiridos com a tecnologia proposta. 

Dentre os benefícios oferecidos pelo novo módulo adquirido dentro da 

plataforma de ERP - XPERTION que a empresa já possui, temos: 

� Facilidade quanto a alimentação das devidas informações; 

� Praticidade na geração de relatórios gerenciais; 

� Veracidade dos dados lançados; 

� Aumento da produtividade dos colaboradores envolvidos; 

� Acesso ao sistema em qualquer local, em qualquer horário via on-line. 

O módulo adquirido para o controle de Fluxo de Caixa teve o custo de 

R$600,00 (seiscentos reais), sua instalação e uso está mencionado dentro do 

Apêndice 2 (p.77) novamente necessitou de treinamento para os lançamentos das 

contas do Fluxo de Caixa.  

Enquanto se aguardava a instalação da plataforma a empresa continuou a 

usar a planilha do Excel, com atenção aos dados lançados. 
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Ilustração 7 – Fluxo de Caixa CAÇAMBAS ALVES  - Plataforma ERP 

Fonte: CAÇAMBAS ALVES 

  

O novo fluxo de caixa que funciona dentro do ERP – XPERTION, já existente 

na CAÇAMBAS ALVES, está demonstrado na ilustração 7(p.55) e começou a 

funcionar no dia 21 de outubro de 2015. Na ilustração inserida visualizamos apenas 

o relatório possível de ser emitido, no intuito de preservamos as informações 

contidas, a pedido dos sócios da empresa.  
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8 MONITORAMENTO DO PLANO CONTIGENCIAL DO  PROJETO PILOTO 
 

Dentre as melhorias percebidas com a utilização da plataforma de Fluxo de 

Caixa, no sistema de ERP XPERTION, pela empresa CAÇAMBAS ALVES listamos 

abaixo as principais vantagens apresentadas até o presente momento: 

� Melhor visibilidade dos pagamentos e recebimentos efetuados; 

� Verificação rápida e diária do saldo de caixa; 

� Diminuição do acúmulo de notas a serem faturadas pelos clientes, ou seja, 

cada locação efetuada já é lançada a nota para faturamento, pois antes a 

empresa acumulava várias locações para então efetuar o faturamento da 

nota, essa prática adotada contribuiu para o equilíbrio entre as contas a 

receber e a pagar, não sendo mais necessário o uso de limites ou 

empréstimos bancários para realizar os pagamentos pendentes, além de 

diminuir os riscos de inadimplências por parte dos clientes; 

� Diminuiu o prazo para pagamentos, pois com um maior controle das 

entradas e saídas de caixa, a empresa pode programar o pagamento de 

seus fornecedores, reduzindo custos com multas e juros relativos ao prazo 

de pagamento bem como obtém descontos para pagamentos rápidos; 

� A prática de uso do fluxo de caixa trouxe aos gestores uma visão 

sistêmica do seu negócio, apontando as falhas e as oportunidades para 

melhoria do processo produtivo, como uma melhor readequação das 

caçambas a serem locadas, desde que as mesmas sejam entregues e 

retiradas conforme o prazo de permanência estabelecido o que pode 

aumentar a produtividade e conseqüentemente a lucratividade da 

empresa; 

� O uso de controles financeiros dentro do mesmo sistema que monitora as 

caçambas locadas resultou na padronização dos processos produtivos, 

estabelecendo rotinas administrativas e financeiras a serem seguidas, 

além da otimização do tempo para realização das tarefas inerentes; 

� As previsões de receitas e dos pagamentos podem ser vistos pelos 

gestores da empresa a qualquer momento de forma on-line, o que muito 

vem a contribuir em tomadas de decisões fora do horário comercial; 

� Como o sistema é alimentado e atualizado constantemente e dependente 

da operacionalização do processo produtivo, os gestores identificaram o 
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controle de forma mais apurada sobre os pagamentos realizados, e que 

ajudou a evitar o pagamento em duplicidade da fatura de determinado 

fornecedor; 

� Além dos benefícios listados até então, outro aspecto levantado pelo 

sócio-diretor foi o conhecimento da quantidade ou média de recursos 

utilizados mensalmente ou semanalmente pela empresa durante o 

processo produtivo, como a mensuração de combustível e os gastos com 

manutenções; 

� Através do uso do sistema também foi possível mensurar o 

comprometimento dos colaboradores, pois houve a troca de função dos 

colaboradores pertencentes ao processo administrativo financeiro, e 

quando treinado para operar na planilha de Excel e posteriormente ao 

sistema ERP XPERTION, a colaboradora que assumiu a nova função se 

destacou por suas habilidades até então desconhecidas e se mostrou 

motivada com a nova proposta de gestão da empresa CAÇAMBAS 

ALVES.  
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9 CONTROLE DO PROJETO 
 

9.1 APURAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 A equipe de assessoria organizacional desenvolveu para a empresa 

CAÇAMBAS ALVES dois tipos de indicadores de desempenho que pudessem 

demonstrar a seus gestores que para atingir os objetivos e as metas estipulados, 

nessa proposta de TCC, estes deveriam olhar para o seu negócio além das 

demonstrações contábeis, ou ainda que para a readequação da gestão financeira 

alguns indicadores poderiam trazer a resposta que tanto buscavam além de 

identificarem o ponto do processo produtivo que está falhando dentro da empresa.  

Os indicadores desenvolvidos e mensurados na empresa CAÇAMBAS 

ALVES, foram o KPI – Indicadores Chaves de Desempenho e o BSC – Cartão de 

Marcação Balanceado. 

 

9.1.1  Análise dos Indicadores Chaves de Desempenho 

 

Alimentação diária do Fluxo de Caixa: a equipe de assessoria acompanhou a 

implementação das propostas de melhorias à empresa CAÇAMBAS ALVES e uma 

dessas propostas foi a elaboração do fluxo de caixa e sua correta alimentação, para 

que quando fossem emitidos os devidos relatórios gerenciais estes pudessem ser 

confiáveis e estivessem sempre atualizados. Conforme verificado no sistema de 

ERP XPERTION, através dos relatórios emitidos o sistema vem sendo alimentado 

adequadamente.  

Redução de juros e multas por pagamentos em atrasos: Os pagamentos 

deixaram de ser pagos em atraso, pois com o relatório de previsão de contas a 

receber tornou-se possível ao gestor, Sr. Marco, realizar a programação dos 

pagamentos mediante o relatório de previsão de contas a pagar. Esses relatórios 

são emitidos pela ferramenta constante na plataforma do sistema ERP XPERTION 

adquirido pela empresa no mês de outubro de 2015, como plano contingencial 

apontado pela assessoria organizacional. 

Relatório confiável de previsão de contas a pagar (Apêndice 9, p.94): o relatório 

possui características confiáveis, uma vez que o sistema é alimentado 

constantemente pela auxiliar financeira, Sra. Sheila e como demonstrado nos 
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relatórios gerenciais. Um fato que concretizou a confiabilidade das informações 

lançadas no sistema, foi de um determinado fornecedor estar cobrando uma fatura 

que já se encontrava paga. Se isso viesse a acontecer a três meses atrás a empresa 

pagaria novamente a fatura, porém agora com o sistema sempre atualizado foi 

possível localizar rapidamente o título com as informações da data e o valor que foi 

pago. 

Relatório confiável de previsão de contas a receber (Apêndice 10, p.95): Assim 

como o relatório ser vez que a cada caçamba locada o próprio sistema lança uma 

conta a receber que deve ser confirmado pelo alimentador, no caso a auxiliar 

financeira Sra. Sheila. E é de interesse dos gestores acompanhar os lançamentos e 

verificar sua veracidade para que haja a continuidade das melhorias propostas. 

Fluxo de Caixa Atualizado (Apêndice 11, p.96): Confirmamos a credibilidade de 

atualização e alimentação diária do fluxo de caixa no sistema, conforme os relatórios 

gerenciais apresentados e a nítida diferença de gestão que a equipe de assessoria 

organizacional encontrou na empresa CAÇAMBAS ALVES, principalmente pelos 

relatos de seu sócio-diretor Sr. Pedro Alves. 

Freqüência de serviços prestados aos mesmos clientes: Este indicador é 

mensurável através dos relatórios de locações de caçambas, onde aparecem os 

nomes dos clientes e seu histórico de locações, contendo o dia de solicitação, a data 

de devolução da caçamba e a forma de pagamento. 

Diminuição de inadimplência por parte dos clientes: Com a implementação do 

sistema de fluxo de caixa, onde são registradas as contas a receber, é visivelmente 

fácil de diagnosticar os clientes que se encontram em atrasos com o pagamento das 

caçambas. Isso ocorre aos clientes antigos da empresa e os que mantêm contratos 

de fornecimento (construtoras), pois os demais clientes pagam mediante a 

instalação da caçamba no local requisitado. A empresa não aceita a forma de 

pagamento com cheque, o recebimento se dá a vista em dinheiro, por boletos 

bancários ou através de cartões de crédito e débito.  

Tempo de permanência da caçamba no cliente pelo prazo combinado: O tempo 

de permanência da caçamba no cliente se dá mediante o tamanho da caçamba 

requisitado, conforme consta na Ilustração 2 (p.27) e é mensurada sua efetividade 

através do controle pelo sistema ERP XPERTION, para rodízio das caçambas, 

contendo a data de instalação e retirada da caçamba e seu número patrimonial.  
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Recebimento dos serviços prestados dentro do prazo combinado: Outra 

vantagem que o sistema favorece a empresa é a demonstração das caçambas a 

receber a partir do momento em que foi recolhida, apontando sua pendência de 

pagamento. No momento de instalação o sistema já efetua a previsão do 

recebimento. 

Pagamento dos fornecedores dentro da data de vencimento: Indicador também 

mensurado pelo Relatório Gerencial de Contas a Pagar e o Relatório de Contas 

Pagas, onde foi observado que as contas foram pagas em sua respectiva datas de 

vencimento. 

Diminuição de rotatividade de colaboradores do processo administrativo: 

Como a empresa é de pequeno porte, há um número limitado de funcionários que 

agregam várias funções dentro da CAÇAMBAS ALVES, e desde que a equipe de 

assessoria organizacional iniciou suas atividades de estudo na empresa, não foi 

diagnosticado demissões dos colaboradores pertencentes ao processo 

administrativo financeiro.  

Diminuição de rotatividade de colaboradores do processo operacional: 

Também não foi diagnosticado demissões de colaboradores que fazem parte do 

processo operacional, no período de atuação da equipe de assessoria 

organizacional na empresa CAÇAMBAS ALVES.  

Diminuição de atrasos dos colaboradores nos turnos de trabalho: Devido ao 

novo modelo de gestão financeira implementado e ao envolvimento dos 

colaboradores em todo o processo produtivo, os funcionários se sentem mais 

motivados a prestarem seus serviços, evitando atrasos, informações demonstradas 

pelo relatório de cartão ponto que a empresa possui. 

Avaliação mensal dos indicadores de desempenho: Desde que começamos este 

TCC, na fase de implementação das propostas de melhorias, tivemos pouco tempo 

para mensurar os indicadores de desempenho definidos, porém esse tempo em que 

implantamos ações com o objetivo de readequar a gestão financeira da empresa 

CAÇAMBAS ALVES, aproximadamente 45 dias, ficou notória a diferença quanto a 

nova gestão realizada pelos envolvidos, além do comprometimento por parte dos 

colaboradores e até mesmo a flexibilidade do sócio-diretor Sr. Pedro, que 

inicialmente apresentava grande resistência a mudanças da maneira como 

administrar seu próprio negócio. As mudanças e seus aspectos positivos estão 

representados pelos relatórios gerenciais emitidos pelo sistema de ERP XPERTION, 
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onde foi acrescida apenas a plataforma de fluxo de caixa, que contém ferramentas 

para geração de diversos controles administrativos e financeiros. A gestão da 

empresa apurou vários benefícios em virtude da reestruturação no desenvolvimento 

das atividades financeiras e o conhecimento dos prazos médio de permanência de 

caçambas, de pagamentos dos fornecedores e recebimentos de clientes, conforme 

os parâmetros estipulados pela empresa, levando a alta administração analisar o 

desempenho de seu negócio além das demonstrações contábeis ou até mesmo da 

forma empírica como era administrado anteriormente. O sucesso das propostas de 

melhorias implementadas se deu ao fato da equipe de assessoria ter definido 

indicadores de desempenho que pudessem ajudar a buscar o resultado esperado 

pela alta administração da empresa, e mesmo com curto prazo para o 

acompanhamento desses indicadores, foi possível detectar a efetividade dos meio 

utilizados para aperfeiçoar as atividades desenvolvidas na empresa CAÇAMBAS 

ALVES. 

 

9.1.2 Avaliação de Indicadores de Desempenho BSC 

 

 O BSC busca diagnosticar o desempenho do negócio da empresa de forma 

generalizada, porém nesse TCC o readequamos para demonstrar como o 

acompanhamento e controle de uma perspectiva leva ao resultado esperado por 

outra. 

 A perspectiva de Aprendizado e Conhecimento abrange o treinamento 

ofertado pela empresa para os colaboradores, a tecnologia disponibilizada para 

atingir os objetivos de cada área relacionada e o clima organizacional que vai 

influenciar na eficiência como a perspectiva de Processos Internos desenvolverá as 

atividades do processo produtivo, garantindo a satisfação e o foco na perspectiva 

Cliente, que por sua vez garantirá para a empresa a provisão de recursos 

financeiros mediante a troca de moeda corrente pelos serviços ofertados, resultando 

no atendimento das metas da perspectiva Financeiro.  

 

9.2 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA 

  

O cronograma das atividades pertencentes a equipe de assessoria 

organizacional, constante no Apêndice 2 (p.77), foi estabelecido em um primeiro 
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momento para analisar as informações primárias sobre a empresa CAÇAMBAS 

ALVES e o mercado de atuação, sendo dividido as tarefas de levantamento destas 

informações perante a equipe do projeto. Em um outro plano, ou seja, no segundo 

semestre de 2015, foi novamente reestruturado o cronograma para atender todas as 

etapas que abrangessem o projeto da equipe, e suas respectivas datas de 

execução. Em ambos momentos sofremos com atrasos no desenvolvimento das 

fases, porém a equipe de assessoria organizacional conseguiu a tempo definir e 

executar cada etapa para que o projeto pudesse ser realizado com sucesso. O 

cronograma abrangeu os dois semestres de 2015, por esse motivo sua estrutura é 

longa. 

 

9.3 AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO 

  

O orçamento previsto no Capítulo 2.8 deste TCC, sofreu alterações devido na 

etapa de implementação das propostas de melhorias, definidas pela equipe de 

assessoria, ser diagnosticado a necessidade de aquisição da plataforma Fluxo de 

Caixa, dentro do sistema ERP XPERTION utilizado para roteirização das caçambas 

que teve o custo de R$600,00. Os demais custos variáveis se mantiveram, 

aumentando proporcionalmente a medida que o projeto era executado e com o 

aumento das taxas cambiais e da variação da inflação que impactaram no valor do 

combustível, da alimentação e das despesas com energia e telefonia. 

  

9.4 AVALIAÇÃO DO PDCA 

 

 PDCA – A sigla se origina do inglês PLAN (planejar), DO (executar), CHECK 

(controlar e verificar) e ACTIO (agir), trata-se de uma ferramenta de gestão bastante 

conhecida na administração geral, seu propósito é controlar e melhorar os processos 

produtivos das empresas de bens ou serviços de forma contínua e sem interrupções. 

Também é conhecido como ciclo Deming ou Shewhart.  

(Fonte: http://www.portal-administracao.com/2014/08/ciclo-pdca-

conceito-e-aplicacao.html) 

 

 As etapas do TCC que compreendem o PDCA para a empresa CAÇAMBAS 

ALVES são definidas em três ciclos: 
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� Primeiro Ciclo – Representa o TCC-1, instauração de Assessoria 

Organizacional na empresa CAÇAMBAS ALVES, onde a etapa do PLAN – 

Planejamento compreende o Capítulo 2 – Plano do Projeto para identificar 

possíveis falhas e gargalos na gestão ou no processo produtivo. A etapa DO 

– Execução abrange o Capítulo 4 – Projeto de Pesquisa para apurar os fatos 

que evidenciem falhas e gargalos, a etapa do CHECK – Controle e 

Verificação cabe ao Capítulo 4.6 Diagnóstico da Situação Atual da empresa, 

onde demonstram as falhas de gestão encontradas e a última etapa ACTION 

– Ações abrange o Capítulo 4.7 Proposta de Melhorias que indicam como 

readequar a gestão da empresa. 

� Segundo Ciclo – Já presente no TCC-2, a etapa de Planejamento é 

representado pelo Capítulo 4.7 Proposta de Melhorias, onde são elaborados 

os meios para realizar a readequação da gestão da empresa. A etapa de 

Execução é constituída pelo Capítulo 6 – Implementação das Propostas de 

Melhorias, a etapa de Controle pelo Capítulo 7 – Monitoramento das 

Propostas de Melhorias e quanto a etapa de Ações foi realizado o Capítulo 8 

– Plano Contingencial para o projeto piloto. 

� Terceiro Ciclo é constituído das etapas de Planejamento que compreende a 

identificação de falhas quanto ao preenchimento do fluxo de caixa e sugerido 

a aquisição de nova plataforma do sistema de ERP XPERTION que a 

empresa já possuía para controlar o processo de locação de caçambas, 

Execução é a etapa onde é adquirido e implantado o novo sistema de fluxo de 

caixa. Controle e verificação pertence a essa etapa o Capítulo 9 – 

Monitoramento do Plano Contingencial do Projeto Piloto e a etapa de Ações é 

a fase onde são avaliados os resultados obtidos com a readequação da 

gestão financeira da empresa proposta pela equipe de assessoria 

organizacional.     

 

9.5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O projeto de assessoria organizacional obteve êxito na implementação das 

propostas de melhorias elaboradas, conforme percebido durante o desenvolvimento 

do trabalho. A readequação da gestão financeira atendeu as expectativas esperadas 

pelos gestores da empresa CAÇAMBAS ALVES, pois além de ajudar no controle de 
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entrada e saída de recursos financeiros também auxiliou na otimização da 

produtividade, detectando que as caçambas permaneciam nos clientes além do 

tempo previsto.  

Os benefícios alcançados pela empresa com a readequação da gestão 

financeira foram muitos, como estão descritos nesse TCC.  

 

          



68 

 

 

10 ACÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 
 

10.1 Ações Corretivas  

 

Como propostas de ações corretivas sugerimos a empresa CAÇAMBAS 

ALVES, realizar adequação nos demais departamentos da empresa, definindo as 

atividades que devem ser desenvolvidas e designando o colaborador que melhor 

atenda ao perfil da função, buscando máxima eficiência de todo o processo 

produtivo, com o objetivo de atender a missão e a visão estabelecidos pela alta 

administração.  

Outra sugestão para a empresa é procurar trabalhar sobre as questões 

levantadas no Capítulo 4.6.1 Falhas identificadas na gestão e no processo produtivo 

da empresa, deste TCC, objetivando o aumento da lucratividade, a otimização de 

seus recursos e a permanência no mercado de atuação. 

 

10.2 Ações Preventivas 

 

O projeto de assessoria organizacional desenvolveu todo o planejamento de 

readequação da gestão financeira e implementou as propostas de melhorias, os 

resultados obtidos atenderam tanto as expectativas dos gestores da CAÇAMBAS 

ALVES como da equipe de acadêmicos formandos do curso de Administração da 

Faculdade ESIC. Por isso definimos como ações preventivas a correta manutenção 

da gestão financeira, cabendo ao gerente geral Sr. Marco acompanhar e monitorar 

as atividades desempenhadas pelos colaboradores do processo administrativo-

financeiro. 

 

10.3 Ajustes no fluxo e interface, políticas e procedimentos 

 
Houve ajustes quanto aos procedimentos realizados pelos gestores da empresa 

CAÇAMBAS ALVES no desenvolvimento das atividades financeiras, como 

demonstrado nesse TCC. A adoção de sistema para controle de fluxo de caixa e sua 

devida alimentação mudaram a rotina dos envolvidos no processo administrativo 

financeiro e facilitaram consideravelmente a visibilidade do desempenho 

organizacional.  
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11 CONCLUSÃO 
 

O projeto elaborado, abordando a modalidade de Assessoria Organizacional, 

prestado na empresa CACAMBAS ALVES, foi estruturado mediante referencial 

teórico, técnicas de pesquisas e entrevistas com pessoas chaves, no intuito de 

levantar as devidas informações que resultassem no diagnostico atual da empresa, 

direcionando as propostas de melhorias para as áreas que apresentassem falhas ou 

gargalos. 

O embasamento teórico aplicado no trabalho foi definido mediante o 

conhecimento adquirido em sala de aula, além do requisitado pelo tema que exigiu 

da equipe: organização de tempo para atender ao cronograma do projeto, dedicação 

e conhecimento do ambiente interno e externo da empresa, para a qual foi prestado 

o trabalho de assessoria. 

Para atender ao projeto de assessoria organizacional, foi selecionada a 

técnica de pesquisa qualitativa, aplicada aos sócios-proprietários e ao gerente 

administrativo da empresa CAÇAMBAS ALVES, durante a fase de desenvolvimento 

do projeto. 

Essa pesquisa identificou falhas de gestão bem como deficiência no 

processo produtivo da empresa, tais como o acúmulo de tarefas e funções 

concentradas na pessoa do gerente administrativo, a ausência de gestão de 

pessoas, a falta de planejamento organizacional e por departamentos, conflitos de 

gerações e a principal falta de planejamento financeiro, todas essas falhas 

comprometem a produtividade e competitividade da empresa, a otimização de 

recursos e os avanços para abranger uma fatia maior no mercado em que atua. 

Na primeira fase desse TCC, que compreendeu o TCC-1, pela análises das 

informações obtidas no desenvolvimento do projeto de assessoria organizacional 

para a empresa do ramo de locação de caçambas, e em comum acordo com os 

sócios-proprietários da CAÇAMBAS ALVES, o projeto identificou falhas tanto de 

gestão como no processo produtivo da empresa, porem em consenso de todos os 

envolvidos, ficou decidido que a assessoria organizacional deveria abranger o 

departamento financeiro, indicando as cabíveis melhorias para melhorar os 

resultados de lucratividade obtidos pela empresa, sendo as principais delas a 

elaboração do planejamento do setor financeiro, com criação desse departamento e 

designação do responsável direto, melhor aproveitamento do software de gestão e 
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planilhas para controle financeiro, monitoramento dos serviços prestados focando no 

custo e receita de cada locação de caçamba no intuito de mensurar a lucratividade 

obtida, acompanhamento das demonstrações contábeis e dos índices que 

demonstram a estabilidade financeira da empresa. 

Já estando no segundo semestre desse ano, compreendendo a etapa do 

TCC-2 onde seriam implementadas as propostas de melhorias indicadas, 

inicialmente tentamos readequar a gestão financeira estabelecendo as atividades 

chaves que deveriam ser desempenhadas e designando o profissional adequado 

para realizá-las, posteriormente foi criado o fluxo de caixa em planilha do Excel, que 

precisou de treinamento e conscientização dos envolvidos quanto à alimentação de 

forma diária, para que quando necessário os relatórios a serem gerados 

oferecessem transparência e confiabilidade. No decorrer do projeto de assessoria, 

percebemos falhas na execução dessa atividade, então foi proposto incluir no 

sistema de ERP XPERTION a plataforma de fluxo de caixa, a qual possuía 

ferramentas para gerenciamento das atividades financeiras e que importaria 

informações de caçambas locadas, garantindo agilidade no processo de alimentação 

do sistema bem como segurança e confiabilidade. 

As vantagens elencadas e descritas nesse TCC impactaram diretamente na 

produtividade da empresa, pois com os resultados dos indicadores de desempenho 

desenvolvidos, o uso de diversas ferramentas para valorização do negócio e o 

ganho de eficiência na gestão através da plataforma instalada junto ao sistema de 

ERP da empresa, a alta administração pode perceber pontos chaves que 

garantissem a otimização de seus recursos, o aumento no número de locações sem 

precisar adquirir mais caçambas, adaptação e reconhecimento do capital intelectual 

que possui, fatores esses que interferiram diretamente no aumento da lucratividade, 

a devida manutenção das propostas e melhorias implantadas podem fazer com que 

a empresa CAÇAMBAS ALVES aumente sua participação de mercado.  

Os resultados obtidos garantiram o sucesso do projeto da equipe de 

assessoria organizacional, formada por acadêmicos, pois através da readequação e 

devida importância dada ao âmbito financeiro da empresa, foi possível para os 

gestores da empresa CAÇAMBAS ALVES olharem para seu negócio muito além do 

que vinha sendo praticado há anos por seu patriarca Sr. Pedro Alves.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice – 1 

 

Questionário Pesquisa Qualitativa  

 

Empresa CAÇAMBAS ALVES  

Entrevistados: Sr. Pedro Alves, Sra. Ivone Alves e Sr. Marco Antonio Alves 

Autores: Acilino Souza, Liz Fernanda e Marco Antonio 

Data: 01 de maio de 2015 

 

Entrevistado: Sr. Pedro Alves Sócio-Diretor 

 

1. O senhor conhece empresas que fazem assessoria organizacional, como o 

senhor vê o trabalho destas empresas? 

2. O senhor comentou a respeito da teoria que o Marco vem aprendendo em sala 

de aula, essa teoria pode trazer benefícios para a empresa? 

3. O senhor comentou que quando iniciou suas atividades fazia todo o controle na 

ponta do lápis e atualmente como funcionam esses controles? 

4. Mais o senhor enxerga que é importante o trabalho que o Marco desenvolve 

dentro da empresa, que traz algum resultado? 

5. O senhor citou fluxo de caixa, sabe o que é e como funciona? 

6. O senhor tem conhecimento do balanço patrimonial da empresa, com freqüência 

analisa e tem noção das informações que constam nele 

7. Como o senhor vê a produtividade na CAÇAMBAS ALVES? 

8. E no que diz respeito à Lucratividade o senhor conhece sua margem? 

9. Dentro destes custos que o senhor mencionou qual é o principal deles, o qual 

detém o maior percentual? 

10. Quais são as dificuldades que o senhor vê em sua empresa? 

11. O senhor disse que talvez a dificuldade estivesse nos investimentos feitos no 

passado, mais considerando a atual situação do país, acha que seria possível 

investir ou ter uma maior receita hoje, ou o caixa da empresa estaria melhor, 

mesmo com os custos inflacionados? 
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12. Então o que o senhor investiu no passado tem um lado positivo, ele está 

beneficiando a empresa hoje? 

13. Na parte financeira da empresa, o que você acha que poderia ser melhorado? 

14. Como funciona a parte administrativa da empresa, ela é eficaz? 

15. Ainda referente a parte contábil, você está satisfeito com a Assessoria Contábil 

terceirizada da PECCIN, acha que é viável separar as questões pessoais da 

empresarial? 

16. A não separação das contas pessoais das empresariais afeta em não conhecer 

as margens de lucro da empresa? 

17. A parte contábil é terceirizada, a parte administrativa e financeira é de 

responsabilidade do Sr. Marco e da Sra. Ivone o senhor acha que se dividisse a 

empresa em setores contratando um responsável para cada setor melhoraria o 

desempenho da empresa? 

18. Então no seu ponto de vista, as dificuldades da CAÇAMBAS ALVES não está 

somente no setor financeiro e sim no processo de operacionalização das 

atividades de locação de caçambas e destinação dos resíduos? 

19. O senhor tem perspectivas para expansão da empresa? 

20. O senhor concorda que para um processo de expansão se faz necessário a 

contratação de mais colaboradores e captação de recursos? 

21. No caso de expansão o senhor acha adequado nova reestruturação nos setores 

econômicos, administrativos e financeiros da empresa? 

22. O senhor acha difícil cuidar das finanças da empresa? 

 

 

Entrevistado: Sra. Ivone Alves Sócia-Assistente Administrativo 

 

1. Qual a dificuldade que a senhora vê hoje na CAÇAMBAS ALVES? 

2. Então a senhora acha que há na empresa o acúmulo de tarefas? 

3. A senhora acha que os setores administrativo, financeiro e contábil estão todos 

envolvidos, misturados e concentrados em uma única pessoa dentro da 

empresa? 

4. E essa falta de planejamento das manutenções é vista como uma falha do setor 

administrativo? 

5. Qual o fator que leva a falta de programação das manutenções? 
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6. O que a senhora entende por produtividade hoje na empresa? 

7. O que pra senhora é lucratividade? 

8. Quem toma a decisão de investir? 

9. O investimento é realizado independente da análise do caixa ou de condições 

financeiras? 

10. A senhora auxilia o Sr.Marco na parte administrativa, a senhora conhecer um 

Fluxo de Caixa? 

11. A empresa utiliza o fluxo de caixa para seu controle financeiro? 

12. A senhora disse não fazer nem fluxo de caixa, nem o balanço patrimonial, 

embora estes sejam realizados pelo contador anualmente, a senhora tem 

conhecimento do teor do mesmo? 

13. Os investimentos em nome da empresa constam todos no Balanço Patrimonial? 

14. Caso nosso trabalho de assessoria organizacional venha indicar algumas 

melhorias a serem  

implantadas, qual sua opinião a esse respeito? 

15. A senhora atuando como assistente administrativo enxerga conflitos de 

gerenciamento dos colaboradores? 

16. Esse tipo de relacionamento com os colaboradores traz algum tipo de prejuízo a 

empresa? 

17. Quais são os fatores críticos encontrados na área financeira da empresa 

atualmente? 

18. A senhora sente que o capital de giro da empresa é pequeno? 

19. A senhora vê a captura de capital de giro em instituições financeiras como uma 

boa alternativa? 

20. O que pode ser melhorado no setor administrativo da empresa? 

21. Quanto ao setor financeiro da empresa, o que pode vir a ser melhorado? 

22. A empresa possui metas definidas para expansão? 

23. Qual o diferencial da empresa perante seus concorrentes? 

24. Qual é o foco da empresa atualmente? 

25. Em sua opinião a má administração do setor financeiro pode prejudicar a 

empresa? 

26. Pra senhora o setor financeiro de uma empresa é fundamental? 

27. A senhora conhece empresa que prestam serviços de assessoria organizacional, 

qual sua opinião sobre elas? 
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28. As dificuldades enfrentadas hoje são recentes ou já vem se protelando a 

tempos? 

29. Como eram realizados os controles no inicio das atividades da empresa? 

30. A senhora acha difícil manter o controle e cuidar da área financeira da empresa? 

31. Você acha que separar as contas pessoais da conta da empresa ajuda a 

conhecer sua margem de lucratividade? 

32. O problema não é misturar as contas e sim não efetuar o devido registro das 

saídas, o que poderia ser feito para melhorar esse aspecto? 

 

 

Entrevistado: Sr. Marco Antonio Alves – Gerente Administrativo 

 

1. Qual a dificuldade que você vê hoje na CAÇAMBAS ALVES? 

2. Então você acha que há na empresa o acúmulo de tarefas? 

3. Como você diferencia os setores administrativo, financeiro e contábil da 

empresa? 

4. Quem toma a decisão referente a investimentos, financiamentos, empréstimos 

entre outras questões a esse respeito? 

5. Pra você há uma dificuldade em equilibrar seu conhecimento teórico, visto em 

sala, com o conhecimento prático que seu pai, o Sr. Pedro, possui de mercado? 

6. Em sua opinião mediante aos avanços tecnológicos, tributáveis, de processos, 

entre outros, o que tende a predominar na CAÇAMBAS ALVES é a experiência 

prática de seu pai ou o seu conhecimento teórico aprendido na faculdade? 

7. O que você entende por produtividade, e o que pode ser melhorado esse quesito 

dentro da empresa? 

8. Você disse que utiliza a máxima otimização dos recursos disponíveis, na tua 

opinião isso acaba gerando conflitos com os colaboradores? 

9. Como você vê a demanda pelos serviços da  CAÇAMBAS ALVES? 

10. Você identifica o comprometimento dos colaboradores para com a empresa? 

11. É de responsabilidade dos colaboradores a manutenção e o cuidado com a 

otimização dos recursos disponibilizados pela empresa? 

12. A empresa realiza treinamentos para seus colaboradores? 

13. De acordo com o teu conhecimento e prática do negócio, é feito uma boa 

otimização dos recursos disponíveis? 
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14. Essa otimização de recurso pra você abrange o que? 

15. Quanto à lucratividade, você sabe qual é a sua margem? 

16. O que você entende por lucratividade? 

17. Você sabe o que é Fluxo de Caixa? 

18. As locações realizadas com prazo em dias para pagamentos, ou seja, você ainda 

não recebeu o devido valor da locação, já são lançados no fluxo de caixa? 

19. Quanto aos custos e despesas como você faz o lançamento deles? 

20. Você conhece o Balanço Patrimonial da empresa? 

21. Você sabe interpretar os dados de um balanço patrimonial e a informações 

contidas nele? 

22. Quais são os fatores críticos na área financeira da CAÇAMBAS ALVES? 

23. Em sua opinião o que poderia ser melhorado no setor financeiro? 

24. Então pra você uma boa gestão do setor financeiro é fundamental para 

empresa? 

25. Essas falhas de organização do setor financeiro podem ser prejudiciais para a 

empresa? 

26. Então para você as falhas dentro da CAÇAMBAS ALVES se resumem ao setor 

financeiro? 

27. Essas falhas diagnosticadas, você acha que elas são recentes ou já vêm sendo 

prolongadas a tempo? 

28. A CAÇAMBAS ALVES têm 17 anos e há quanto tempo você contribui para sua 

administração? 

29. Como gestor você acha importante fazer o desenho dos cargos, descrever as 

funções, elaborar manuais das atividades da empresa? 

30. A CAÇAMBAS ALVES é uma empresa familiar com dezessete anos de 

existência, sob direção de seu pai, você é o gestor dela e filho do sócio, você vê 

grandes dificuldades na implantação de sua idéias e no desempenho de suas 

atividades dentro da organização? 

31. Você acha difícil cuidar das finanças da empresa? 

32. Como você vê o trabalho de empresas de assessoria organizacional nas 

empresas? 

33. Caso nosso trabalho de assessoria organizaciona apresente algumas melhorias 

possíveis de serem implantadas na empresa, qual sua posição a esse respeito? 
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Apêndice - 2  

 

Cronograma das atividades a serem realizadas pela equipe do projeto de assessoria 

organizacional. 

 

Atividades a serem 
realizadas 

Data para 
início da 
atividade 

Data limite 
para 

execução 

Local a ser 
desenvolvido 

Responsável 
pela atividade 

 
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC I 
 
ETAPA - 1 Idéia 
Pesquisar na internet 
sobre possíveis produtos 
ou serviços a serem 
desenvolvidos ou 
melhorados, ou ainda 
empresas onde seja 
possível realizar o projeto 
de assessoria 
organizacional. 

11/02/2015 24/02/2015 

Em sala na disciplina 
de TCC - I, durante os 
intervalos das demais 
disciplinas e 
individualmente fora 
das dependências da 
faculdade. 

Todos os alunos 
ingressantes na 
disciplina de 
TCC - I. 

Definir o tema e a 
modalidade do TCC, e 
escolher os integrantes do 
projeto. 

25/02/2015 25/02/2015 Em sala na disciplina 
de TCC - I. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Registro do tema e da 
equipe do trabalho de 
conclusão de curso, TCC-
I. 

06/03/2015 Secretária da 
Faculdade ESIC.  Professor IRON. 

ETAPA – 2 Contextualização  

Pesquisar dados sobre o 
mercado de empresas 
locadoras de caçambas 
em Curitiba, as normas 
vigentes e os dados 
históricos do segmento e 
da empresa CAÇAMBAS 
ALVES. 

25/02/2015 14/03/2015 

Em sala na disciplina 
de TCC – I e durante 
os intervalos das 
demais disciplinas, 
individualmente 
(conforme divisão dos 
temas a serem 
pesquisados) fora das 
dependências da 
faculdade e em 
equipe na sede da 
empresa CAÇAMBAS 
ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Desenvolver a análise 
SWOT da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

14/03/2015 21/03/2015 Sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Entregar, ao professor 
orientador, as etapas 1 - 
Idéia e 2 - 
Contextualização (parcial),  
do projeto de TCC - I. 

25/03/2015 Em sala, na disciplina 
de TCC - I. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Pesquisar os conceitos de 
Assessoria 
Organizacional. 

25/03/2015 28/03/2015 Biblioteca da 
Faculdade ESIC. Liz 
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Iniciar formatação das 
informações obtidas até o 
momento, dentro dos 
padrões do trabalho de 
conclusão de curso, 
padronizado pela 
faculdade ESIC, conforme 
as normas da ABNT. 

28/03/2015 01/04/2015 

Em sala na disciplina 
de TCC - I e na sede 
da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

ETAPA - 3 Plano de Pesquisa 

Definir e elaborar o tipo de 
pesquisa a ser efetuado, 
fazer o embasamento 
teórico, estipular a data, 
escolher os entrevistados 
e o local a ser aplicada a 
pesquisa para coleta de 
informações da empresa 
CAÇAMBAS ALVES.  

01/04/015 21/04/2015 

Em sala na disciplina 
de TCC – I e durante 
os intervalos das 
demais disciplinas, 
individualmente 
(conforme a divisão 
das tarefas) fora das 
dependências da 
faculdade e em 
equipe na sede da 
empresa CAÇAMBAS 
ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Realizar pré-entrevista 
com o Gerente Geral da 
empresa CAÇAMBAS 
AVES, para direcionar o 
roteiro da pesquisa a ser 
aplicada. 

17/04/2015 19/04/2015 Sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. Acilino e Liz. 

Entregar ao professor 
orientador a etapa 3 - 
Plano de Pesquisa 
(parcial), do projeto do 
TCC-I. 

22/04/2015 Em sala, na disciplina 
de TCC - I. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Elaborar o roteiro da 
pesquisa qualitativa a ser 
aplicada na empresa 
CAÇAMBAS ALVES e 
buscar informações e 
conceitos sobre 
administração financeira. 

19/04/2015 25/04/2015 

Em sala na disciplina 
de TCC - I e durante 
os intervalos das 
outras disciplinas na 
biblioteca da 
faculdade. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

 
ETAPA - 4 Pesquisa 

        

Aplicar a pesquisa 
qualitativa na empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

26/05/2015 01/05/2015 Sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. Acilino e Liz. 

Tabular os dados obtidos 
com a pesquisa qualitativa 
aplicada. 

01/05/2015 02/05/2015 Sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Analisar e produzir o 
relatório para ser 
apresentado aos gestores 
da empresa CAÇAMBAS 
ALVES. 

02/05/2015 16/05/2015 

Em sala na disciplina 
de TCC - I e na sede 
da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Apresentar aos gestores 
da empresa CAÇAMBAS 
ALVES o resultado da 
pesquisa, para então 
decidir e elaborar as 
propostas de melhorias a 
serem implantadas. 

17/05/2015 23/05/2015 Sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 
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Entregar ao professor 
orientador a etapa 4 - 
Pesquisa, do projeto de 
TCC-I. 

27/05/2015 Em sala, na disciplina 
de TCC - I. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

 
ETAPA - 5 Finalizações e entrega do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC I 
 

Montagem do trabalho: 
Terminar, formatar, 
imprimir e encadernar o 
Trabalho de Conclusão de 
Curso - I, e preencher os 
formulários de 
acompanhamento de 
atividades externas. 

27/05/2015 06/06/2015 

Em sala na disciplina 
de TCC – I e durante 
os intervalos das 
demais disciplinas, 
individualmente 
(conforme a divisão 
das tarefas) fora das 
dependências da 
faculdade e em 
equipe na sede da 
empresa CAÇAMBAS 
ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Protocolar o TCC – I, 
juntamente com os 
formulários de 
acompanhamento de 
atividades externas 
preenchidos. 

29/06/2015 Secretária da 
Faculdade ESIC. Liz 

 
Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC - II 
 
Receber o TCC - I, 
desenvolvido no semestre 
anterior e corrigido pelos 
professores avaliadores, 
para iniciar a fase de 
execução das respectivas 
propostas pertencentes ao 
TCC - II. 

29/07/2015 Em sala de aula, na 
disciplina de TCC - II. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Efetuar as devidas 
correções propostas pelos 
professores que avaliaram 
o TCC - I. 

29/07/2015 05/08/2015 

Em aula na disciplina 
de TCC - II e durante 
os intervalos das 
outras disciplinas na 
biblioteca da 
faculdade. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Revisar o cronograma de 
atividades desenvolvido e 
definir as datas 
correspondentes ao TCC - 
2, que será desenvolvido 
durante o segundo 
semestre de 2015. 

29/07/2015 12/08/2015 

Em aula na disciplina 
de TCC – II e durante 
os intervalos das 
demais disciplinas, 
individualmente 
(conforme a divisão 
das tarefas) fora das 
dependências da 
faculdade e em 
equipe na sede da 
empresa CAÇAMBAS 
ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Registro do cronograma 
de atividades para o 
próximo semestre. 

21/08/2015 Secretária da 
Faculdade ESIC. Professor IRON. 

 
 



83 

 

 

 
ETAPA - 6 Implementação das Propostas de Melhorias 
Elaborar o BSC - Balanced 
Score Card e os 
indicadores de 
desempenho, da empresa 
CAÇAMBAS ALVES, que 
auxiliarão para obtenção 
dos resultados esperados 
e propostos pela 
Assessoria Organizacional 
e que abrange a 
readequação da gestão 
financeira. 

29/07/2015 30/09/2015 

Em sala na disciplina 
de TCC – II e durante 
os intervalos das 
demais disciplinas, 
individualmente 
(conforme a divisão 
das tarefas) fora das 
dependências da 
faculdade e em 
equipe na sede da 
empresa CAÇAMBAS 
ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Entregar para o professor 
orientador os indicadores 
de desempenho 
desenvolvidos para a 
readequação da gestão 
financeira da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

19/08/2015 Em aula, na disciplina 
de TCC - II. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Entregar  para o professor 
orientador o BSC - 
Balanced Score Card 
desenvolvido para a 
readequação da gestão 
financeira da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

30/09/2015 Em aula, na disciplina 
de TCC - II. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Implementar na empresa 
CAÇAMBAS ALVES, as 
propostas de melhorias 
definidas no TCC - I que 
abrange a readequação da 
gestão financeira. 

29/07/2015 31/10/2011 Sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Realizar o monitoramento 
das propostas 
implementadas para a 
readequação da gestão 
financeira. 

29/07/2015 31/10/2015 Sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Desenvolver e 
implementar se necessário 
Plano Contingencial para a 
empresa CAÇAMBAS 
ALVES, no intuito de 
atender as propostas de 
melhorias definidas em 
detrimento a readequação 
da gestão financeira. 

Durante a execução do 
projeto de assessoria 

organizacional, uma vez 
identificado sua real 

necessidade. 

Sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Monitoramento do Plano 
Contingencial, caso 
aplicado. 

Quando aplicado o Plano 
Contingencial. 

Sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Realizar o Controle do 
Projeto, de acordo com 
suas respectivas fases. 

20/07/2015 17/11/2015 Sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 
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Definir políticas de Ações 
Corretivas e Preventivas 
que garantam a 
continuidade do plano de 
assessoria proposto e 
implementado na empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

01/11/2015 17/11/2015 Sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Entregar para o professor 
orientador o TCC - II, 
estruturado de acordo com 
as propostas definidas no  
TCC - I. 

18/11/2015 Em sala na disciplina 
de TCC - II. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Liberar o TCC - II para as 
devidas correções e 
apresentação na banca 
avaliadora. 

25/11/2015 Via email. Professor IRON. 

Revisar o TCC - II, 
efetuando as devidas 
correções sugeridas pelo 
professor orientador e 
formatando o mesmo de 
acordo com as normas 
definidas pela Faculdade 
ESIC para entrega de 
TCC´s, em conformidade 
com as normas da ABNT.  

25/11/2015 29/11/2015 

Na biblioteca da 
faculdade ESIC e na 
sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Protocolar TCC - II, 
juntamente com os  
formulários de 
acompanhamento de 
atividades externas 
preenchidos. 

30/11/2015 Secretária da 
faculdade ESIC. Liz 

Apresentar o TCC, à 
banca avaliadora 
composta pelo professor 
orientador e demais 
professores. 

14/12/2015 19/12/2015 Faculdade ESIC. Acilino, Liz e 
Marco. 

Realizar as devidas 
correções propostas pelos 
professores avaliadores 
durante a banca de 
apresentação do TCC 

19/12/2015 Fev/16 Na sede da empresa 
CAÇAMBAS ALVES. 

Acilino, Liz e 
Marco. 

Entregar a versão final do 
TCC com as devidas 
correções propostas pelos 
professores avaliadores. 

Fev/16 Secretária da 
faculdade ESIC. Liz 
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Apêndice - 3 
 

Análise SWOT da atual situação da empresa CAÇAMBAS ALVES 

 

 

Externo = Oportunidades 

 

 

Interno = Forças 

 

� Destinação segura através de 

certificações; 

� Preços competitivos perante a 

concorrência no setor de 

locações de caçambas e 

destinação de resíduos; 

� Aumento da demanda por 

novos serviços; 

� Fornecimento de mão de obra 

especializada para o 

carregamento das caçambas; 

� Aquisição de equipamentos 

com maior capacidade; 

� Criação na empresa do setor 

comercial, para divulgação e 

venda de serviços. 

 

 

� Empresa com certificações para diversos 

resíduos; 

� Destinação de resíduos de forma responsável; 

� Empresa sustentável; 

� Sistema de roteirização; 

� Otimização de serviços; 

� Área de abrangência; 

� Flexibilidade no atendimento; 

� Reputação da empresa; 

� Participação de mercado; 

� Satisfação do cliente; 

� Qualidade na prestação de serviços; 

� Custo ou disponibilidade de capital; 

� Estabilidade financeira; 

� Instalações; 

� Capacidade produtiva ou instalada; 

� Liderança Visionária; 

� Dedicação de funcionários; 

 

Externo = Ameaças 

 

 

Interno = Fraquezas 

 

� Concorrência; 

� Normas ambientais rígidas; 

� Baixos preços praticados pela 

concorrência; 

 

� Falta de processos para gestão de pessoas; 

� Falta de mão de obra qualificada; 

� Falta de plano de carreira; 

� Falta de dedicação por parte dos funcionários; 
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� Clima; 

� Mix dos serviços ofertados. 

 

 

� Falta de compartilhamento com os 

colaboradores da filosofia e cultura da 

empresa; 

� Conflitos entre gerações por parte dos 

gestores; 

� Área de abrangência pequena; 

� Participação de mercado; 

� Custo ou disponibilidade de capital; 

� Instalações; 

� Capacidade produtiva ou instalada limitada; 

� Ausência de planejamentos para cada setor da 

empresa; 

� Dificuldade no desenvolvimento das atividades 

financeiras;  
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Apêndice - 4  

 

 

 

Autorização para trabalho de conclusão de curso na empresa CAÇAMBAS ALVES 

 

 

 

 Eu, Pedro Alves, sócio proprietário da empresa CAÇAMBAS ALVES, autorizo 

os alunos ACILINO ALVES DE SOUZA FILHO, LIZ FERNANDA TREVIZAM E 

MARCO ANTONIO ALVES, a desenvolverem o projeto de Assessoria 

Organizacional Acadêmica, em minha empresa CAÇAMBAS ALVES, no intuito de 

identificarem possíveis falhas e ou gargalos no processo produtivo bem como na 

gestão da empresa, elaborando, sugerindo e implantando melhorias que possam 

otimizar os recursos disponíveis, melhorando a lucratividade e competitividade da 

organização. 

  

Sem mais me coloco a disposição para contribuir com o projeto de assessoria 

organizacional, 

 

 

Curitiba, 06 de Março de 2015. 

 

 

________________________ 

Pedro Alves 

Sócio-Proprietário 



 

 

Apêndice – 5  

 

Método CANVAS CAÇAMBAS ALVES

 

 

 

 

 

CAÇAMBAS ALVES 
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Apêndice - 6 

 
Treinamento 

 

O treinamento realizado na empresa CAÇAMBA ALVES, destinado aos 

envolvidos da reestruturação da gestão financeira, tem como base o esclarecimento 

de alguns dos principais temas financeiros e a descrição das atividades a serem 

desenvolvidas pelo colaborador responsável, conforme descritos abaixo: 

 

Conceito dos Principais Temas Financeiros 

a) Plano de Contas: é uma estrutura formada por níveis denominados de contas e 

sub-contas que permitem o registro das entradas e saídas da empresa, cujo 

propósito é facilitar a análise e compreensão do fluxo de caixa; 

b) Fluxo de Caixa: é o método de captura e registro dos fatos e valores que 

possam alterar o saldo de caixa. Sua apresentação se dá por relatórios 

estruturados permitindo análises e seu entendimento. Caixa por sua vez significa 

a moeda ou os valores que podem ser revertidos em dinheiro como depósitos 

bancários, cheques à vistas e aplicações de curto prazo; 

c) Fluxo de Caixa Realizado: é o resultado final dos lançamentos das entradas e 

saídas de caixas em um determinado período. Quando o relatório de fluxo de 

caixa apresentar apenas as contas então é chamado de “relatório no primeiro 

nível” e quando demonstram as sub-contas não chama-se “relatório no segundo 

nível”; 

d) Fluxo de Caixa Projetado: é o lançamento no fluxo de caixa, das previsões de 

entradas e saídas, que ocorrerão em determinado período também projetado; 

e) Planejamento Financeiro: é o conjunto de operações financeiras realizadas, 

com o objetivo de garantir melhores resultados no desempenho da organização. 

Podendo ser empréstimos, aplicações financeiras ou resgates de aplicações 

financeiras; 

f) Gastos Fixos: são os gastos que não variam com o nível de atividade da 

empresa e podem serem subdivididos em: 

Custos Diretos de Operação: são os custos fixos diretamente alocados ao 

processo produtivo. Exemplos: salários e gastos com alimentação e transporte 

dos motoristas, do operador de retro-escavadeira e dos auxiliares de pátio, além 
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da depreciação dos equipamentos de poliguindastes, das caçambas e dos 

caminhões. 

Custos Indiretos de Operação: são os custos fixos indiretamente alocados ao 

processo produtivo da empresa. Exemplos: salários e gastos com alimentação e 

transporte das auxiliares administrativa e financeira, do gerente geral, pró-labores 

dos sócios-diretores, materiais de expediente, gastos com alimentação e 

transporte dos colaboradores, gastos com destinação de materiais não 

recicláveis. 

Despesas Operacionais: são os demais custos fixos da empresa que não 

estejam envolvidos direta ou indiretamente ao processo produtivo, como custos 

com serviços de rastreadores dos caminhões, serviços de alarmes e segurança 

da sede da empresa, custos com a contabilidade terceirizada, despesas 

bancárias, gastos com uniformes, seguros, entre outros.  

g) Gastos Variáveis: são os gastos que variam conforme cada locação de 

caçamba realizada. Podem serem  classificados como: 

Custos Variáveis de Operação: são os custos variáveis da locação de caçamba, 

como gastos com combustível, conta de telefone e energia 

Despesas Variáveis da locação de caçambas: incluem os impostos incidentes na 

locação de caçambas como ISS, PIS, COFINS, IPVA, e outras despesas de 

comercialização como comissão dos motoristas, além de despesas com 

publicidade, manutenções dos equipamentos, caçambas e caminhões, despesas 

com emissão de boletos. 

 

Atividades desenvolvidas pela função, descritas no capítulo 5.3.2 

a) Classificação das contas a pagar em custos fixos ou variáveis e despesas; 

b) Registro no fluxo de caixa toda conta a pagar ou a receber aberta em sua 

respectiva data, além das contas já realizadas. Esse procedimento inclui também 

a conciliação bancária e o acompanhamento das contas com suas respectivas 

alterações, evitando assim possíveis erros que podem vir a distorcer o resultado 

do fluxo de caixa, dentre eles estão: 

� Omissão de lançamentos: ocorre principalmente quando os extratos 

bancários não são acompanhados diariamente, portanto os lançamentos de 

créditos e débitos feitos na conta bancária da empresa também não são 

registrados no fluxo de caixa, comprometendo o resultado do saldo de caixa; 
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� Lançamentos em duplicidade: sua ocorrência é rara, podendo acontecer 

quando se registra uma previsão de pagamento ou recebimento e em seguida 

faz o registro do mesmo pagamento de forma definitiva; 

� Erros de digitação: é o erro mais comum de acontecer, agravante à gestão 

financeira quando não é realizado diariamente a conciliação e o devido 

acompanhamento dos dados lançados e que torna sua identificação difícil e 

trabalhosa com o passar do tempo. 

c) Emissão de relatórios gerenciais de contas a receber e a pagar, com as 

informações contidas no fluxo de caixa. Esse procedimento sendo realizado com 

periodicidade garante a confiabilidade das informações contidas no fluxo de 

caixa, além de demonstrar a seus gestores o desempenho financeiro da 

empresa, quanto ela dispõe de caixa e qual o valor de obrigações a serem 

honradas em determinado período, também servindo de base para tomada de 

decisões quanto a possíveis investimentos.  

d) Monitoramento dos prazos de pagamentos e recebimentos, a fim de possuir a 

melhor rotatividade na locação de caçambas além de obter equilíbrio entre o 

prazo médio de pagamento dos fornecedores versus recebimento dos clientes; 

e) Monitoramento dos pagamentos em dia, evitando prejuízos e despesas 

bancárias como multas e juros devido ao pagamento em atraso; 

f) Monitoramento do recebimento de clientes dentro do prazo combinado, evitando 

originar ou aumentar contas de inadimplências;  

g) Padronização da forma de lançar as contas no Fluxo de Caixa, quanto a 

nomenclatura, valores e outros; 

h) Conscientização para alimentação diária do Fluxo de Caixa; 

i) Fácil e rápido acesso as informações financeiras da empresa, por todos os 

envolvidos na gestão da empresa; 

j) Acompanhamento de todas as atividades do processo produtivo que podem 

impactar na gestão financeira da empresa; 
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Apêndice - 7 

 
KPI - Indicadores Chave de Desempenho CAÇAMBAS ALVES 
 
 

Realizado 

Indicadores Metas set/15 out/15 nov/15 Avaliações Ações 

Alimentação diária do 
Fluxo de Caixa 

100% 80% 100% 100% 

Com o inicio do 
funcionamento do 
fluxo de caixa, a 
alimentação do 
sistema no EXCEL 
estava sendo lançada, 
porém houve algumas 
contas a pagar e a 
receber que foram 
lançadas em 
duplicidades e outras 
que não foram 
lançadas. 
 
 

Foi acordado em 
instalar no sistema 
de ERP que a 
empresa já possuía 
a plataforma 
contendo o Fluxo de 
Caixa, para 
importações das 
informações, 
evitando os erros de 
lançamentos. 
 
 
 
 

Redução de Juros e 
multas por pagamentos 
em atrasos 

80% 90% 100% 100% 

Com os lançamentos 
nas devidas planilhas, 
foi possível programar 
os pagamentos, bem 
como evitar o 
esquecimento das 
contas a pagar, 
reduzindo em 100% 
da meta estipulada, o 
pagamento em 
atrasos.  

Manter a redução 
dos pagamentos em 
atrasos e 
acompanhar 
diariamente o 
lançamento das 
contas a pagar e a 
receber no fluxo de 
caixa. 
 
 

Relatórios confiáveis de 
previsão de contas a 
pagar e a receber 

100% 80% 100% 100% 

Devido a implantação 
da nova plataforma 
para o controle de 
fluxo de caixa, tornou-
se possível gerar o 
relatórios totalmente 
confiáveis. 

Manter a correta 
alimentação do fluxo 
de caixa. 
 
 
 
 

Freqüência de serviços 
prestados aos mesmos 
clientes 

80% 80%  80% 80% 

Os serviços prestados 
aos mesmos clientes, 
avaliado pelo relatório 
emitido de locações de 
caçambas, nos 
demonstrou que se 
manteve aos mesmos 
clientes de empresas 
parceiras, e 
apresentou uma maior 
rotatividade nos 
clientes domiciliares. 

Promover ações 
promocionais aos 
clientes domiciliares,  
manter e fortalecer a 
parceria com  as 
empresas clientes. 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de caixa 
atualizado 

100% 80% 100% 100% 

Com a implantação da 
nova plataforma  
dentro do sistema 
existente dentro da 
empresa, foi possível 
manter o fluxo de 
caixa confiável e 
atualizado,  além do 
treinamento e 
designação do  
responsável por sua  
correta alimentação. 

Manter a motivação 
do colaborador 
responsável pela 
alimentação do 
sistema. 
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Diminuição de 
inadimplência por parte 
dos clientes 

80%  90% 90% 95% 

O relatório de contas a 
receber é uma 
ferramenta que 
possibilitou ao gerente 
geral a análise dos 
recebimentos de seus 
clientes, onde foi 
possível identificar a 
falhas no acúmulo de 
locações a receber por 
empresa parceira, o 
que atrasava todo o 
fluxo financeiro da 
empresa.  
 
 
 

Como ação corretiva 
para esse indicador 
foi sugerido faturar 
os boletos mediante 
a retirada de cada 
caçamba locada, ou 
das caçambas 
retiradas com o 
vencimento para o 
mesmo dia, 
encurtando assim o 
prazo de 
recebimento e 
equilibrando o plano 
de contas da 
empresa. 
   

Permanência da 
caçamba no cliente pelo 
prazo combinado 

100% 70% 80% 90% 

Outra falha também 
identificada após o 
monitoramento do 
fluxo de caixa. As 
caçambas ficam nos 
clientes, mais dias que 
os pré-definidos no 
momento da locação. 

 Monitorar a retirada 
da caçamba, dentro 
do prazo estipulado, 
resultando com essa 
ação na otimização e 
aumento da 
produtividade. 
 

Recebimento dos 
serviços prestados 
dentro do prazo 
combinado 

100% 70% 60% 90% 

Após as mudanças na 
gestão financeira da 
CAÇAMBAS ALVES, 
foi possível o 
monitoramento dos 
recebimentos das 
caçambas locadas 
conforme os prazos 
pré-definidos. 
 
 
 

Monitorar pelo fluxo 
de caixa os 
recebimentos dos 
clientes quanto a 
locação de 
caçambas e 
promover ações para 
cobranças dos 
clientes que se 
encontram em 
atrasos ou mesmo 
inadimplentes.  

Pagamento dos 
fornecedores dentro da 
data de vencimento 

100% 80% 100% 100% 

Dentre os maiores 
benefícios percebidos 
após as 
implementações de 
melhorias, o que 
trouxe um resultado 
relevante foi o 
pagamentos dos 
fornecedores dentro 
da data de 
vencimento, pois com 
o sistema alimentado 
de forma correta, não 
há esquecimentos de 
faturas a serem pagas 
e o caixa equilibrado 
evita o pagamento em 
atrasos. 

Além do 
monitoramento do 
relatório de contas a 
pagar versus contas 
a receber, também 
foi possível através 
da nova gestão da 
CAÇAMBAS ALVES, 
analisar possíveis 
medidas financeiras 
que evitem o 
pagamento em 
atrasos. 
 
 
 
 
   

* No mês de novembro de 2015 o resultado da mensuração é parcial devido a data de entrega do TCC. 
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Apêndice – 8 
 
BSC - Balanced Score Card CAÇAMBAS ALVES 
 
 

Perspectivas  Temas 
Estratégicos Objetivos Indicadores Ações a serem tomadas 

FINANCEIRO 

Melhorar a 
Lucratividade da 

empresa 

 
 
Aumentar a 
lucratividade da 
empresa, 
reduzindo os 
custos. 
 
 
 
 
 
 
 

Fluxo de Caixa, 
Relatório de custos 
fixos e variáveis, 
Relatório de 
quantidade de 
locações efetuadas. 
 
 
 
 

Monitorar o fluxo de caixa, 
garantindo a otimização dos 
recursos empregados no 
processo produtivo e prestar 
os serviços de locações de 
caçambas obedecendo ao 
prazos combinados de 
retirada, recebimento e 
pagamentos dos 
fornecedores. 
 
 

 
Praticar preços 
competitivos e 
rentáveis para a 
empresa. 
 
 
 
 
 
 
. 

 
Tabelas 
comparativas de 
preços, Relatório de 
Custos fixos e 
variáveis. 
 
 
 
 
 
 

 
Estar sempre em alerta ao 
mercado comparando os 
preços praticados pela 
concorrência e estabelecer o 
ponto de equilíbrio da 
CAÇAMBAS ALVES, para 
que uma possível redução 
dos valores nos serviços 
prestados não venham a 
condenar a saúde financeira 
da empresa. 
 

Eficiência na 
Gestão 

Financeira 

Prestar locação de 
caçambas a preços 
competitivos no 
mercado e ao 
mesmo tempo 
compensando os 
custos da empresa 
e gere margem de 
lucratividade. 

 
Fluxo de Caixa, 
Relatório de contas a 
pagar e a receber. 
 
 
 
 
 
 

 
Manter as boas práticas na 
prestação de serviços bem 
como na gestão financeira 
da empresa garantindo a 
máxima eficácia no 
desempenho de suas 
atividades. 
 
 

Realizar a locação 
de caçambas cuja 
permanência no 
cliente esteja 
dentro dos 
parâmetros de 
produtividade da 
empresa. 
 

Relatório de 
caçambas locadas. 
 
 
 
 
 
 

 
 Executar a retirada das 
caçambas no cliente dentro 
do prazo combinado, não 
ocorrendo a diminuição da 
produtividade da empresa, 
principalmente em época de 
grande giro nas locações de 
caçambas. 
 

 
Fornecer prazo de 
pagamento ao 
cliente que esteja 
dentro dos 
parâmetros de 
rentabilidade da 
empresa. 
 
 

 
Relatório de 
caçambas locadas e 
relatório de contas a 
receber. 
 
 
 
 
 

 
Assim como deve ser 
obedecido o prazo de 
retirada da caçamba no 
cliente, a empresa também 
dever praticar o recebimento 
de seus serviços prestados 
conforme o combinado e que 
consta em contrato com o 
cliente, para que não 
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desencadeie um 
desequilíbrio financeiro. 

Solicitar prazos de 
pagamento aos 
fornecedores que 
não afetem o 
equilíbrio financeiro 
da empresa. 
 
 
 
 
 

Relatório de contas a 
pagar, Fluxo de 
Caixa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Monitorar os dias com maior 
concentração do 
cumprimento de suas 
obrigações junto aos 
fornecedores e 
colaboradores, possibilitando 
assim a programação e o 
equilíbrio das contas a 
receber e a pagar, de forma 
a não prejudicar o saldo de 
caixa da empresa. 
 

CLIENTES 

Satisfação dos 
Clientes 

 
 
Atender as 
expectativas do 
cliente, causando 
segurança e 
confiabilidade no 
serviço prestado. 
 

 
Relatório de 
satisfação dos 
clientes. 
 
 
 

 
Prestar os serviços de 
locações de caçambas de 
forma cordial, pontual e 
eficaz no cliente, garantindo 
a satisfação do mesmo. 
 

Fidelidade dos 
Clientes 

Satisfazer a 
necessidade do 
cliente de forma 
que, quando ele 
precisar 
novamente de tal 
serviço, ligue para 
a CAÇAMBAS 
ALVES. 
 

Relatório de 
locações de 
caçambas e histórico 
do cliente. 
 
 
 
 
 
 

  
Prestar os serviços de 
locações de caçambas de 
forma satisfatória,  manter 
contato com o cliente e 
desenvolver ações 
promocionais que  fidelizem 
cada cliente atendido e 
promova a indicação por 
este a outros potenciais 
clientes. 
 

PROCESSOS 
INTERNOS 

Agilidade na 
prestação de 

serviço 

 
Efetuar a entrega 
e/ou retirada da 
caçamba conforme 
a previsão de 
tempo combinada 
com o cliente e que 
esteja dentro dos 
padrões 
estipulados pela 
empresa. 
 
 

 
Relatório de 
rastreabilidade dos 
veículos que 
realizam a entrega e 
retirada de 
caçambas. 
 
 
 
 
 
 

  
Monitorar a retirada das 
caçambas nos clientes que 
atendam ao prazo 
estipulado, resultando na 
otimização de rodízio das 
mesmas, garantindo assim o 
ganho de produtividade. 
 
 
 
 
  

Atendimento 
cortês 

 
Atender ao cliente 
de forma educada, 
sanando suas 
dúvidas e 
efetivando a 
solicitação de 
locação de 
caçamba. 
 

 
Relatório de 
satisfação dos 
clientes e histórico 
do cliente. 
 
 
 
 
 

  
Monitorar o atendimento ao 
cliente desde o contato 
telefônico onde é solicitado o 
serviço até o momento da 
retirada e pagamento pelo 
cliente do serviço recebido, 
garantindo a ausência de 
reclamações e a presente 
satisfação do mesmo. 

Diferencial de 
atendimento 

 
Oferecer 
flexibilidade ao 
cliente, para 

 
Relatório de 
caçambas entregue 
fora do horário 

 
Proporcionar o atendimento 
a clientes que estão 
localizados na região central 
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locações de 
caçambas na 
região central e 
fora do horário 
comercial.    
 

comercial, Relatório 
de caçambas 
entregues por 
motorista. 
 
 

da cidade ou que possuem 
regras quanto ao horário 
destinado a esse tipo de 
serviço. Geralmente esses 
clientes são atendidos fora 
do horário comercial. 
 

APRENDIZADO E 
CONHECIMENTO 

Cultura 
Organizacional 

 
Estabelecer um 
clima 
organizacional 
sinérgico, 
motivador e 
satisfatório. 
 
 
 

 
Relatórios de 
satisfação dos 
colaboradores. 
 
 
 
 
 
 

  
Definir práticas de motivação 
na realização das atividades 
pertinentes ao processo 
produtivo, estabelecendo um 
ambiente sinérgico onde os 
colaboradores podem 
auxiliar no ganho de 
competitividade da empresa. 
 

Desenvolvimento 
de Pessoas  

Treinamento aos 
colaboradores 
conforme a função. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório de 
treinamentos 
efetuados 
periodicamente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efetuar periodicamente 
treinamento aos 
colaboradores conforme as 
mudanças de mercado, 
garantindo competitividade e 
eficiência de seu capital 
intelectual, o que impactará 
no aumento de produtividade 
e conseqüentemente em 
bons resultados financeiros 
da organização 
 

Tecnologia de 
Informação 

Implantação de 
sistema para 
realização de Fluxo 
de Caixa. 
 
 

 
Relatórios 
Gerenciais 
Financeiros com 
previsões de contas 
a pagar e a receber 
confiável e 
atualizado. 

 
Manter o sistema alinhado 
com as necessidades de 
gestão da empresa, e caso 
preciso promover sua 
atualização ou substituição. 
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Apêndice - 9  

 

Relatório de Contas a Pagar – CAÇAMBAS ALVES 

 

 

Fonte: CAÇAMBAS ALVES 
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Apêndice – 10 

 

Relatório de Contas a Receber  

 
 
 

Fonte: CAÇAMBAS ALVES 
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Apêndice – 11 
 
Relatório de Fluxo de Caixa CAÇAMBAS ALVES 
 
 
 

Fonte: CAÇAMBAS ALVES 
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ANEXO I 

 

LIBERAÇÃO DO PROJETO À BANCA 

 

Autorizo o encaminhamento do Trabalho abaixo, à Banca Examinadora: 

 

Trabalho de Conclusão de Curso  

 

 

Título do Trabalho: ASSESSORIA ORGANIZACIONAL ACADÊMICA  

  Empresa: CAÇAMBAS ALVES 

 

 

Alunos: 

(1) ACILINO ALVES DE SOUZA FILHO 

(2) LIZ FERNANDA TREVIZAM 

(3) MARCO ANTONIO ALVES 

 

 

Curitiba, 30 de Novembro de 2015. 

 

 

 

Professor da disciplina: IRON LEMES 

 

 

Assinatura: ______________________________ 
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ANEXO II 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PLÁGIO 

 

Nós, alunos do curso de Bacharelado em Administração, abaixo relacionados, 

da ESIC - Business & Marketing School, mantida pela Associação Dehoniana Brasil 

Meridional – ADBM, doravante denominada INSTITUIÇÃO, declaramos para os 

devidos fins e a quem possa interessar, que o Trabalho de Conclusão de Curso , por 

nós elaborado, cujo tema é Assessoria Organizacional Acadêmica, na empresa 

CAÇAMBAS ALVES, atende as Normas Técnicas e Cientificas exigidas na 

elaboração de textos e ao Regulamento para Elaboração de Trabalhos da 

INSTITUIÇÃO. As citações e paráfrases dos autores estão indicadas e apresentam 

a origem da idéia do autor com as respectivas obras e anos de publicação. Caso 

não apresentem estas indicações, ou seja, caracterize crime de plágio, estamos 

cientes das implicações legais decorrentes deste documento. 

O Código Penal em vigor, no título que trata dos crimes contra a propriedade 

intelectual, dispõe sobre o crime de violação de direito autoral – artigo 184 – que traz 

o seguinte teor: Violar direito autoral: Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) 

ano, ou multa. Seus parágrafos 1º e 2º consignam, respectivamente:  

§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, por 

qualquer meio, com o intuito de lucro, de obra intelectual, no 

todo ou em parte, sem autorização expressa do autor ou de 

quem o represente, (...): Pena – expressa do autor ou de quem 

o represente, (...): Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa, (...).  

§ 2º Na mesma pena do § anterior incorre quem vende, expõe 

a venda, aluga, introduz no Pais, adquire, oculta, empresta, 

troca ou tem em depósito, com o intuito de lucro original ou 

cópia de obra intelectual, (...), produzidos ou reproduzidos com 

violação de direito autoral.  
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(Lei nº 9.610, de 19.02.98, que altera, atualiza e consolida a 

Legislação sobre Direitos Autorais, publicada no D.O.U. de 

20.02.98, Seção I, pag. 3). 

 

Declaramos ainda, nossa inteira responsabilidade sobre o texto 

apresentado no referido Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Curitiba, 30 de Novembro de 2015. 

 

Nome do aluno(a) Matrícula Assinatura 

ACILINO ALVES DE SOUZA FILHO 18122-2012  

LIZ FERNANDA TREVIZAM 17749-2012  

MARCO ANTONIO ALVES 18077-2012  

 

 

 


