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RESUMO 

 
O desenvolvimento da consultoria é o processo onde há troca de conhecimentos 
entre consultor e empresa, buscando identificar áreas, procedimentos e atividades 
que necessitem de solução acerca de um problema detectado. Este projeto teve 
como principal objetivo a melhoria no processo de gestão financeira de um bar de 
rock da região de Curitiba. Durante seu desenvolvimento, identificou-se a carência 
nos processos de controle financeiro, o que na era em que vivemos é de extrema 
importância, devido à competitividade acirrada que as empresas vêm enfrentando, 
principalmente em se tratando de micro e pequenas empresas. Após intensa análise 
para identificação do problema real do empreendimento, foi detectado que havia um 
desencontro entre as entradas e saídas da empresa. A causa raíz constatada neste 
problema foi a falta de informações gerenciais. Para a solução do mesmo, foi 
selecionada uma ferramenta, seguido de um sistema informatizado que auxilia as 
operações que tratam a visão gerencial. Para selecionar o melhor software 
disponível no mercado, foi utilizada a metodologia AHP (Analytical Hierarchy 
Process). Após definido o software a ser utilizado, ele foi implementado e 
acompanhado pela equipe do projeto. Durante acompanhamento, pôde-se perceber 
que o uso do sistema trouxe as informações gerenciais, que proporcionaram a 
redução no pagamento de juros, com expectativa de eliminação desse processo em 
até vinte e quatro meses. Comparando-se a tendência da evolução dos juros pagos 
pela empresa, versus o percentual recuperado através das informações corretas, 
estima-se uma redução de até 80 mil reais, no período de dois anos. 
 

Palavras-chave: Consultoria. Controle Financeiro. Metodologia. AHP. Software. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The development of the consultancy is the process where there is an exchange of 
knowledge between consultant and company, seeking to identify areas, procedures 
and activities that need a solution about a problem detected. This project had as 
main objective the improvement in the process of financial management of a rock bar 
in the region of Curitiba. During its development, we identified the lack of financial 
control processes, which in the era in that we live is of extreme importance, due to 
the fierce competitiveness that companies are facing, especially in the case of micro 
and small enterprises. After intense analysis to identify the real problem of the 
enterprise, it was detected that there was a mismatch between the entrances and 
exits of the company. The root cause of this problem was the lack of managerial 
information. For the solution of the same, a tool was selected, followed by a 
computerized system that assists the operations that deal with the managerial vision. 
To select the best software available on the market, the AHP (Analytical Hierarchy 
Process) methodology was used. After defining the software to be used, it was 
implemented and monitored by the project team. During follow-up, it was noticed that 
the use of the system brought the managerial information, which provided the 
reduction in interest payments, with the expectation of eliminating this process in up 
to twenty-four months. Comparing the trend of the evolution of the interest paid by 
the company, versus the percentage recovered through the correct information, it is 
estimated a reduction of up to 80 thousand reais, in the period of two years. 

 

Keywords: Consulting. Financial control. Methodology. AHP. Software.



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................14  

    1.1. OBJETIVOS E METAS DO PROJETO ........................................................... 14 

    1.2. IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS ........................................................ 15 

    1.3. ABRANGÊNCIA.............................................................................................. 15 

    1.4. EQUIPE DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 16 

    1.5. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO .................................... 16 

    1.6. ETAPAS DO PROJETO ................................................................................. 17 

    1.7. CRONOGRAMA PRELIMINAR ...................................................................... 19 

    1.8. PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO ... 19 

1.8.1. Padronização da Documentação.......................................................... 19 

1.8.2. Comunicação do Projeto....................................................................... 19 

    1.9. RECURSOS NECESSÁRIOS ........................................................................ 20 

    1.10. ORÇAMENTO DO PROJETO ...................................................................... 20 

2. EXECUÇÃO DO PROJETO ................................................................................. 21 

    2.1. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL ......................................................... 21 

2.1.1. Problemas e Gargalos............................................................................ 27 

2.1.1.1. Controle Financeiro............................................................................ 28 

2.1.1.2. Acompanhamento dos descontos pertinentes à utilização de 

máquinas de cartões...................................................................................... 29 

2.1.1.3. Análise da lucratividade e projeção de vendas................................. 29 

2.1.1.4. Emissão NF-e.................................................................................... 29 

2.1.1.5. Comanda para atendimento aos clientes.......................................... 29 

2.1.2. Análise e seleção de alternativas.......................................................... 30 

    2.2. DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA ...................................... 32 

2.2.1. EAP Projeto.............................................................................................. 32 

2.2.2. Análise de risco e viabilidade................................................................ 34 



2.2.3. Aperfeiçoamento nas políticas e procedimentos................................. 34 

2.2.4. Indicadores de desempenho.................................................................. 34 

2.2.5. Plano de implementação........................................................................ 35 

2.2.6. Plano de treinamentos............................................................................ 35 

    2.3. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA ........................................... 36 

2.3.1. Execução Piloto....................................................................................... 36 

2.3.2. Execução do Plano.................................................................................. 37 

           2.3.2.1. Identificação de Softwares disponíveis no mercado.......................... 37 

           2.3.2.2. Decisão de Software a ser implementado......................................... 43 

               2.3.2.3. Evidências de Implementação........................................................... 44 

              2.3.2.3.1. Criar conta Market-up: ................................................................ 45 

              2.3.2.3.2. Identificação de informações necessárias por módulo:............... 45 

              2.3.2.3.3. Levantamento das informações na empresa para cadastro no 

sistema...................................................................................................................... 52 

              2.3.2.3.4. Efetivação do cadastro................................................................  52 

              2.3.2.3.5. Estoque....................................................................................... 52 

              2.3.2.3.6. Compras...................................................................................... 54 

              2.3.2.3.7. PDV............................................................................................. 56 

               2.3.2.3.8. Financeiro.................................................................................... 61 

               2.3.2.3.9. Inventário de estoque para alimentação do sistema................... 65 

               2.3.2.3.10. Go-live....................................................................................... 68 

           2.3.2.4.Utilização e Acompanhamento............................................................ 68 

           2.3.2.5. Manutenção do sistema......................................................................69 

2.3.3. Treinamentos........................................................................................... 69 

           2.3.3.1. Definição de conteúdos e público-alvo............................................... 69 

           2.3.3.2. Desenvolvimento do material............................................................. 69 

           2.3.3.3. Aplicação dos treinamentos............................................................... 70 



             2.3.3.4. Feedback.......................................................................................... 70 

3.CONTROLE DO PROJETO................................................................................... 70 

    3.1. APURAÇÃO DOS INDICADORES ................................................................. 70 

3.1.1. Fluxo de Caixa......................................................................................... 70 

3.1.2. Ticket Médio............................................................................................. 72 

3.1.3. Ponto de equilíbrio.................................................................................. 73 

3.1.4. Pagamento de juros por mês................................................................. 74 

    3.2. AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA.................................................................. 74 

    3.3. AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO ..................................................................... 79 

    3.4. AVALIAÇÃO DO PDCA .................................................................................. 79 

    3.5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ................................................................. 80 

4. AÇÕES CORRETIVAS......................................................................................... 82 

    4.1. AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS ..................................................... 82 

5. CONCLUSÃO........................................................................................................ 85 

    5.1. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES ......................................................... 85 

REFERÊNCIAS......................................................................................................... 88 

A) REFERÊNCIAS- MEIO IMPRESSO............................................................... 88 

B) REFERÊNCIAS- MEIO ELETRÔNICO.......................................................... 89 

 

 



14 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

1.1. OBJETIVOS E METAS DO PROJETO 

 

A boa gestão de uma empresa se deve a vários fatores, internos e 

externos, e conforme as décadas evoluem, a tecnologia proporciona várias 

opções para o mercado que evolui em conjunto, as empresas por sua vez, 

precisam acompanhar estas inovações e a forma de se trabalhar. No século atual, 

tudo é muito dinâmico e a concorrência é acirrada, se o gestor não possui bons 

controles e não tem visibilidade daquilo que a empresa está precisando ou se ela 

está correndo algum risco iminente, as consequências podem ser significativas 

para o negócio, gerando, em última instância, a falência da empresa.  

Segundo Lunkes (2010, p.2), a palavra controle tem origem do latim 

medieval contera rolutum, que significava a denominação de um segundo registro 

ou registro paralelo, servindo para o controle da movimentação de recursos da 

organização. Era então, utilizado como instrumento para análise e definição de 

ações necessárias. Para a administração atual é utilizado para verificar se o que 

está sendo aplicado é de fato o que foi planejado. O setor financeiro é uma 

engrenagem extremamente importante para a saúde da empresa, pois é nele que 

é controlado todo o recurso econômico do negócio, se as coisas não estiverem 

indo bem é de suma importância que seja identificado imediatamente, para que 

ações possam ser tomadas em prol da empresa, como melhores formas de 

trabalhar com as entradas e as saídas de recursos.  

A tecnologia veio em apoio às empresas, para tornar seus controles cada 

vez mais práticos e efetivos, facilitando assim as tomadas de decisões. Quando, 

há algumas décadas, o foco das empresas era simplesmente a operacionalização 

do negócio, hoje o foco está, também, nas análises e produtividade que se possa 

trazer, devido à grande necessidade de se tornar cada vez mais competitivo. 

Quando se trata de micro e pequenas empresas, é comum ver, inclusive em 

setores similares ao do projeto assessorado, em bares e restaurantes, que há um 

descontrole gerencial, desde a falta de contagem do estoque, como a 

informalidade na comanda de cada cliente. O que torna mais fácil o descontrole 

financeiro e os rombos nos caixas, sem que o proprietário tenha conhecimento da 

origem. 
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Considerando as premissas apresentadas anteriormente, este projeto teve 

por um objetivo principal a realização de consultoria e estudo da área financeira 

do empreendimento assistido, e consequentemente, a indicação de melhorias em 

seus métodos de controle e operações financeiras.  

 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS 

 

As expectativas deste projeto foram de auxiliar a execução da melhoria no 

setor financeiro do Bar de Rock atendido, conforme solicitado pelo patrocinador, 

corrigindo possíveis problemas de gestão e controle de processos, para facilitar 

as análises e acompanhamentos que devem ser realizados diariamente. Assim, 

se trouxe maior segurança ao empreendedor nas tomadas de decisão, que 

influenciam a perspectiva de crescimento para o negócio. 

  

1.3. ABRANGÊNCIA 

 

Para que este projeto pudesse explorar as oportunidades dentro do setor 

financeiro da empresa, e pudesse viabilizar a melhoria nos procedimentos já 

aplicados na mesma, os seguintes levantamentos foram realizados ao longo do 

projeto:  

 O projeto abrangeu apenas a área financeira da empresa;  

 Neste projeto foi realizado o mapeamento e documentação dos 

controles financeiros já utilizados pela empresa, especialmente o 

fluxo de caixa diário; 

 Também se verificou a flexibilidade do empreendedor para a 

utilização de ferramentas na gestão financeira, observando a 

viabilidade econômica e gerencial; 

 Propos-se a melhoria nas ferramentas já utilizadas, sugerindo 

formas eficientes de aplicação; 

 Sugeriu-se demonstrar Key Perfomance Indicators, para auxílio 

das análises e tomadas de decisão; 

 Verificou-se o resultado das possíveis soluções e propostas a 

serem implementadas. 
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1.4. EQUIPE DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES. 

 

 A estrutura acadêmica do projeto foi composta pelas estudantes do curso 

Bacharel em Administração de Empresas, da Escola de Negócios ESIC, a aluna 

Beatriz Rocha, sendo a Gestora do Projeto e a aluna Dáphine Altino, sendo a 

Pesquisadora para desenvolvimento do mesmo. O gerente financeiro da empresa 

estudada, Leonardo Sabatke, foi o patrocinador do projeto. 

 

Figura 1 - Estrutura da equipe do projeto 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

1.5. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO 

 

Os fatores críticos, quando bem alinhados, são fatores-chave para o 

sucesso da consultoria para a empresa. Caso esses fatores sejam 

negligenciados, a chance de fracasso no diagnóstico da situação atual e a 

implementação do aperfeiçoamento dos processos e mudanças, aumenta 

consideravelmente. As condições, que serão apresentadas abaixo, ajudam os 

gestores a definir melhor as diretrizes para que o projeto e sua execução sejam 

realizados com gerenciamento adequado dos processos e etapas, o que é de 

suma importância à solidificação do negócio. 

 

Os principais fatores de sucesso para o projeto: 

 

 Manter excelente relacionamento com o patrocinador; 

 Ter as informações de fluxo de caixa diárias sempre disponíveis; 

 Ter acesso a parceiros e fornecedores; 

Patrocinador

Leonardo 
Sabatke

Gestora do 
Projeto 

Beatriz Rocha 

Pesquisadora 

Dáphine Altino
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 Entender as expectativas do patrocinador e procurar satisfazê-las, na 

medida do possível; 

 Apresentar claramente a abrangência e cronograma do projeto e sua 

devida aplicabilidade. 

 

1.6. ETAPAS DO PROJETO 

 

 As etapas abaixo seguidas, para o sucesso desejado do projeto: 

 

Figura 2 - Fluxo de etapas do projeto 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

1.6.1. Definição do Projeto 

 

Nesta etapa é definida a empresa a sofrer consultoria e a devida equipe e 

orientador para dar continuidade ao projeto. 

 

1.6.2. Plano do Projeto 

 

No plano do projeto são apresentados os principais objetivos e metas a 

serem trabalhados na consultoria, assim como seus fatores críticos. Os recursos 

necessários também são definidos nesta etapa, abrangendo a equipe do projeto, 

Definição Tema do Projeto

Plano do Projeto

Execução do Projeto

Controle do Projeto

Ações Corretivas

Conclusão do Projeto
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seus papéis e responsabilidades, orçamento com infraestrutura, cronograma e 

etapas para a execução do projeto. Além do alinhamento do plano de 

comunicação que é crucial para as trocas de informações. 

 

1.6.3. Execução do Projeto 

  

A execução do projeto é a fase onde são levantadas as informações e 

análise da situação atual da empresa, para que sejam abordadas as alternativas 

de correção e melhorias dos processos internos, e também a implementação do 

plano proposto, executando plano piloto das soluções apresentadas. 

 

1.6.4. Controle do Projeto 

 

Para mensurar a efetividade das soluções implantadas no plano piloto, o 

controle do projeto é realizado para garantir a execução das alternativas de forma 

coesa ao proposto. Nesta fase também é realizado o início da apuração dos 

indicadores, que são o termômetro para a avaliação dos resultados. 

 

1.6.5. Ações corretivas 

 

Após o acompanhamento dos indicadores na fase de controle do projeto, 

podem ser detectadas ações corretivas para que o projeto alcance o resultado 

desejado, nesta fase estas correções são propostas e devidamente ajustadas. 

 

1.6.6. Conclusão 

 

Assim como em qualquer plano de ação implementado a conclusão tem o 

resultado oficial do projeto, indicando sua eficiência dentro da empresa 

aconselhada. 
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1.7. CRONOGRAMA PRELIMINAR 

 

 É fundamental que o projeto siga o cronograma, para que não haja 

problemas no cumprimento dos prazos para execução de cada etapa, abaixo 

pode-se observar o cronograma preliminar de desenvolvimento de cada etapa do 

projeto. 

 

Quadro 1 - Cronograma do Projeto 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

1.8. PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO 

 

1.8.1. Padronização da Documentação 

 

Os documentos seguem a padronização do Manual do Aluno ESIC, e 

estes foram compartilhados via e-mail, para estarem disponíveis a todos os 

membros do projeto. Bem como, todas as dúvidas, discussões e alterações que 

surgiram no decorrer do percurso. 

 

1.8.2. Comunicação do Projeto 

 

O plano de comunicação é de grande importância para compartir as 

informações do projeto, próximos passos e status do projeto, dentro do 

cronograma programado. 

As comunicações foram realizadas presencialmente e através de mídias 

sociais, utilizando os principais aplicativos a seguir: WhatsApp, Hotmail e Outlook. 
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Figura 3 - Meios de comunicação 

 

Fonte: www.google.com.br 

 

1.9. RECURSOS NECESSÁRIOS 

  

Para execução do projeto foram necessários os recursos: 

 Software Microsoft Office; 

 Utilização de aparelhos pessoais de Telefonia Móvel; 

 E-mail; 

 Impressões; 

 Livros diversos; 

 Carro pessoal, para visita à empresa assessorada. 

 

1.10. ORÇAMENTO DO PROJETO 

 

O orçamento do projeto foi baseado nos recursos mínimos necessários 

para sua execução. 

 

Quadro 2 - Orçamento do projeto 

Recurso Necessário Qtde Valor Total 

Telefonia Móvel Pessoal 4 

 

R$50,00  R$200,00  

Impressões 

1

50 

 

R$0,30  R$45,00  

Carro Pessoal / Combustível 2 R$100,00 R$200,00 

Total     R$445,00  

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

 

 

 

http://www.google.com.br/
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2. EXECUÇÃO DO PROJETO 

 

2.1. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 

 

 A administração financeira é uma esfera na qual se estuda a teoria e a 

prática dos recursos, operações e gestão financeira das empresas, a fim de 

captar e alocar recursos de capital, agregando valor às organizações, através de 

estratégias de planejamento financeiro, controle financeiro, administração de 

ativos e administração de passivos. O intuito do gestor deve ser de ter uma visão 

ampla do mercado e dos avanços, interpretando dados e informações, a fim de 

que tome as decisões mais cabíveis ao negócio, evitando riscos desnecessários. 

No início do século XX, o Banco Central dos Estados Unidos determinou 

que os títulos só pudessem ser renegociados, caso a empresa apresentasse o 

seu balanço ao banco. A partir de então, tornou-se regra que para obter 

concessão de crédito, só é fornecido conforme as demonstrações financeiras do 

cliente.  

Como no início não havia normas para essas demonstrações, em 1918 o 

Banco Central lançou um livreto com formulários padronizados para Balanço 

Patrimonial e Demonstrações de Lucros e Perdas, incluindo ainda um esboço 

com procedimentos de auditoria e princípios de preparações de demonstrações 

financeiras.  

Em 1919, Alexander Wall, especialista em Análise de Balanços, criou um 

modelo de análise de balanços, através de índices, onde buscava mostrar a 

importância de se avaliar além do passivo circulante contra ativo circulante.  

No Brasil, análise de balanços era pouco utilizada, começou-se a mudar 

este cenário em meados do século XX, quando em 1968 foi fundada a SERASA 

(Serviços de Assessorias S/A), passando a operar como central de análise de 

balanços comerciais. 

A Controladoria, enquanto Ciência da Contabilidade, é de extrema 

importância para que possa acontecer uma contínua análise do balanço da 

empresa, desde todos os passivos, ativos, bem como os índices de liquidez e de 

estrutura de capitais. Para adquirir um melhor direcionamento e maior controle 
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nas tomadas de decisão, dois fatores devem ser levados em consideração, o 

aspecto econômico e o financeiro do empreendimento. Conforme Catelli (1994, p. 

68) 

A Controladoria tem por função identificar, 
mensurar, comunicar e decidir as atividades 
econômicas internas e externas da organização. É 
responsável por trazer resultados para a empresa, 
através de lucro e eficácia empresarial. Ao se 
aplicar corretamente o controle financeiro, ele se 
torna primordial para um direcionamento nas 
tomadas de decisões. Sendo a principal função da 
Controladoria de dar suporte à gestão econômica 
da empresa, visando atingir os objetivos 

estabelecidos. 
 

Dentro de Controladoria está inserido o controle interno, que é de grande 

valia para o gerenciamento do estabelecimento, considerando que se pode avaliar 

e nortear um direcionamento, através da geração de relatórios e informações para 

o controle das operações e transações, a fim de refletir e analisar a complexidade 

do sistema da empresa, procedimentos, critérios e ações que garantam a 

responsabilidade administrativa pela defesa dos ativos da empresa e precaução 

contra mau uso de recursos. Procedimentos, critérios e ações que tragam o 

máximo de proteção contra falhas humanas, sendo elas intencionais ou não. O 

que permite a melhoria contínua dos processos e seus resultados. 

O empreendimento assistido precisa de algumas reformulações urgentes 

em seus processos, devido à falta de controle das entradas, saídas, estoques, 

outros gastos não controlados, o primeiro passo é organizar de forma simples e 

dinâmica esse controle interno, objetivando uma melhor perspectiva sobre a 

situação econômica e um maior lucro em médio prazo. 

Em síntese, o setor varejista, em março de 2016, volta a mostrar um 

quadro de menor ritmo, expresso não só no recuo de 0,9% na comparação com o 

mês imediatamente anterior, mas também no perfil disseminado de taxas 

negativas que atingem sete das oito atividades investigadas no varejo. Ainda na 

série com ajuste sazonal, permanecem os sinais de menor intensidade do 

comércio varejista, que ficam evidenciados na evolução do índice de média móvel 

trimestral que, mesmo reduzindo o ritmo de queda nesse mês, prossegue em 

trajetória descendente iniciada em novembro de 2014. 
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Gráfico da evolução do volume de vendas do Comércio Varejista, 

segundo os índices Mensal e Acumulado dos últimos 12 meses, mostra um 

declínio no volume de vendas no comércio varejista, em geral. 

 

 

 

Gráfico 1 - Evolução do comércio varejista 

 

Fonte:IBGE 

 

A situação econômica atual do país tem grande impacto no comércio, por 

isso é importante que o empreendimento esteja bem estruturado financeiramente, 

a fim de que resista às altas inflações, altos impostos e possível diminuição do 

fluxo de caixa.  

Foi feita uma pesquisa de diagnóstico da empresa, com o proprietário, 

que ajudou a esclarecer alguns aspectos da situação financeira atual dele, 

incluindo questões de mercado, finanças e operações. 

Percebe-se em se falando de mercado, que ele atende às expectativas de 

seus clientes, porém, não busca maiores informações sobre eles, bem como não 

tem um controle de cadastro dos clientes, o que dificulta a parte de controle das 

entradas e saídas. Confirmando o que foi encontrado na seleção dos dados 

financeiros, que mostra o desencontro das datas de pagamento e recebimento de 

contas.  
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Quando se trata de concorrentes, está focado em conhecer os pontos 

fortes e fracos dos mesmos, para que siga um planejamento de marketing e 

possa superar esses concorrentes. Em relação aos fornecedores, sempre busca 

os melhores preços e maior qualidade, tem controle sobre quais escolhe em 

determinado produto, o que é positivo para controle dos gastos. Devido a este 

comportamento, ele consegue manter o cliente fiel, mesmo estando em uma 

época de crise econômica. 

Em relação às finanças, está em processo de desenvolvimento de 

soluções para que o controle aconteça de forma correta, trazendo as vantagens 

de tê-lo sempre atualizado. Como saber os gastos da empresa com fornecedores, 

os gastos com manutenção, gastos com folha de pagamento, gastos com taxas e 

impostos, para que possa se ter um valor de ponto de equilíbrio e futuramente, ter 

a prospecção de ampliação do estabelecimento. Mostra que o cliente está ciente 

da situação e percebe que precisa de um direcionamento para que consiga 

equilibrar seu caixa e obtenha maior lucratividade. 

 Na parte das operações, fica evidente que ele se propõe a conhecer 

sobre seu negócio para que possa corrigir os problemas e melhorar o que já é 

bom. Tem um relacionamento transparente com seus colaboradores, com tarefas 

definidas e cobradas. Em relação ao estoque, ainda está em desenvolvimento 

junto ao controle financeiro da empresa. Tendo ambição de regularizar todas as 

possíveis falhas, até o final de 2016.  

 

Os gráficos resultantes do levantamento de dados e o diagnóstico da 

situação atual realizado na empresa mostram os gastos gerais de entradas e 

saídas, através da Análise de Pareto, contemplando o período de Fevereiro/2016 

à Maio/2016. 
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Gráfico 2 - Análise de Pareto de Entradas e Saídas 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Apresenta-se abaixo levantamento dos juros pagos por mês pela 

empresa, nos meses de identificação de problemas e gargalos. 

 

Gráfico 3 - Juros pagos por mês 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Como mostra o gráfico de juros, o montante no final do mês é um valor 

consideravelmente alto, levando-se em conta que os valores mensais são iguais 

ou maiores do que um salário de um funcionário, por exemplo, ou metade do valor 

gasto no aluguel do estabelecimento. O que leva à conclusão de que se bem 

aplicado e gerenciado o negócio e as contas, bem como o projeto apresentado ao 
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cliente, os juros irão diminuir ou sumir, podendo o valor ser aplicado em 

investimentos ou gastos reais.  

Outra forma de se amenizar o valor gasto em juros é realizar uma 

negociação às instituições bancárias, podendo diminuir assim as taxas cobradas, 

considerando o grande fluxo de transações mensais efetuadas pela empresa.  

 Como se pode observar no gráfico de Análise de Pareto, a receita é 

ligeiramente maior do que os gastos. Porém, ao verificar o gráfico da evolução 

mensal de entradas e saídas, percebe-se que o controle tem picos, devido à má 

gestão financeira e gerenciamento das entradas e saídas diárias. No início do ano 

fechou os meses de fevereiro e março no vermelho, e começou a estabilizar e 

encontrar um ponto de equilíbrio, a partir de março.  

 

Gráfico 4 - Evolução Mensal de Entradas e Saídas 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Ao analisar os gráficos diários, percebe-se que existem dias específicos 

do mês em que o gasto que se tem é maior que o normal, como não há um 

controle, não existe previsão das saídas e entradas. Entre os dias 4 à 7, 20 à 24 e 

entre 26 à 29 os picos de saída são mais elevados. Mostrando que deve ser 

tomada uma providência, de forma que se guarde o valor das entradas, para 

poder pagar as contas em dia e maximizar os lucros, a partir do momento em que 

o cheque especial não será mais utilizado, consequentemente será gasto o 
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mínimo possível de juros e taxas, podendo utilizar essa diferença para 

investimentos futuros. 

Abaixo poderão ser observadas as movimentações de entradas e saídas 

por dia durante o mês de março, onde a evidência da falta de controle entre 

entradas e saídas diárias se torna mais clara, idenfiticação realizada durante o 

processo de diagnóstico da situação atual. Para visualização dos demais meses 

do periodo de estudo, vide apêndices. 

 

Gráfico 5 - Evolução Diária de Entradas e Saídas de Março 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

É possível identificar na análise dos gráficos mês a mês, que há um 

descolamento entre as entradas e saídas da empresa. O que reforça a ideia de 

que o mau planejamento e a falta de controle desencadeiam um desajuste nas 

finanças, o que faz com o que o empreendedor diminua seu lucro, com gastos em 

juros e taxas desnecessárias.  

 

2.1.1. Problemas e Gargalos 

 

Nesta etapa são apresentadas as alternativas de adequações indicadas 

para a empresa, com base nas informações anteriormente diagnosticadas. Nos 

tópicos abaixo, temos a descrição do problema identificado, seguido da proposta 
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de adequação/melhoria e por fim o step by step para a implementação da 

melhoria. Os KPIs são indicados na tabela, ao final dos bullets. 

Baseando-se em parte da teoria, é possível identificar de imediato, que o 

empreendimento não possui controle adequado sobre entradas, saídas e estoque 

de seus produtos. Necessita de uma proposta eficiente de controle, para que se 

possa implantá-la e analisá-la. Dos itens citados anteriormente, sobre as 

consequências de não se ter um controle adequado, o empreendimento estudado 

sofre algumas dessas consequências, provando que a teoria acontece de fato na 

prática.  

O empreendedor não possui conhecimento sobre a real situação de sua 

empresa, apenas tem uma parcela de ideia, baseado no fato de que consegue 

pagar as despesas relacionadas ao bar. Não possui controle sobre contas a pagar 

e a receber, as contas são pagas de acordo com o vencimento e com o dinheiro 

em conta. Não sabe o tamanho de suas dívidas ou as formas mais adequadas da 

quitação das mesmas.  

Consequentemente, não sabe com exatidão o valor de ponto de equilíbrio 

para a venda de seus produtos e serviços, pois não sabe quanto tem de gasto 

com a matéria-prima e afins. Não se tem noção do valor patrimonial da empresa, 

nem ao menos um valor fixo de pró-labore. E por não haver nenhum controle 

financeiro e noção da situação financeira da empresa, o empreendedor fica refém 

das dívidas, não tendo prospecção real de crescimento para o negócio.  

 

2.1.1.1. Controle Financeiro 

 

Nesta etapa é executada a estruturação do controle financeiro da 

empresa, através da ferramenta Excel, onde é feito levantamento e tabulação dos 

dados financeiros, o desenvolvimento do fluxo de caixa, para avaliação e 

identificação dos problemas e identificação de possíveis soluções. 

Como já constatado durante o levantamento de dados das transações 

bancárias, algumas contas foram pagas em duplicidade, sem conhecimento do 

gerente financeiro. O que mostra que com a aplicação de um controle eficiente, as 

despesas desnecessárias podem dar lugar a investimentos e pagamentos de 

outras contas. 
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2.1.1.2. Acompanhamento dos descontos pertinentes à utilização de máquinas de 

cartões. 

 

Aqui é feito o controle das taxas descontadas pelas instituições 

financeiras Itaú e Santander, pela operação de venda com cartões da bandeira 

Master e Cielo. Bem como levantamento dos contratos das máquinas de débito e 

crédito, das bandeiras Master e Cielo. Deve ser verificada a política de descontos 

de taxas das instituições financeiras, além de ser feito o levantamento de taxas 

cobradas por antecipação de recebíveis. E por fim, é feito o desenvolvimento de 

ferramenta Excel para acompanhamento dos descontos e previsão de 

recebimento. 

 

2.1.1.3. Análise da lucratividade e projeção de vendas. 

 

Nesta etapa é feita análise e cálculo do ponto de equilíbrio da empresa, 

faz-se a classificação dos custos fixos e variáveis, para que então se possa ser 

feito o cálculo do ponto de equilíbrio operacional (Q=CF/(P-CV), o que dá uma 

base para que o cliente saiba quanto deve vender mensalmente, ou diariamente, 

para que seu lucro ao menos equivalia às despesas. 

 

2.1.1.4. Emissão NF-e. 

 

É contatada a provedora do software para treinamento e suporte na 

implementação. A partir do momento em que ocorrer a implementação do módulo 

financeiro do sistema de software, é passado ao cliente um treinamento para 

utilização do sistema, onde ele tem o controle geral de seu empreendimento, 

como estoque, cadastro clientes, entradas, saídas, também a emissão de nota 

fiscal, quando necessária. 

  

2.1.1.5.  Comanda para atendimento aos clientes 

 

A partir de uma comanda bem elaborada e interligada ao sistema de 

software implantado, é possível verificar o valor do ticket médio gasto por cliente, 

bem como o controle dos estoques e quais produtos têm mais saída, para que se 
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aprimorem os pontos fortes e possa-se investir nos pontos fracos ou mesmo 

deixar de oferecer produtos que não compensem ao bar. 

Os indicadores de desempenho possuem papel fundamental para o 

acompanhamento das melhorias e sua efetividade na empresa. Os KPIs 

mensuram se a melhoria aplicada teve impactos positivos e/ou negativos e 

possibilitam a tomada de decisão do empreendedor. Abaixo alguns KPIs, que 

podem ser implantados para gerenciamento de problemas identificados. 

 

Quadro 3 - Indicadores de Desempenho 

Plano de 
Ação 

1 2 3 4 

Problema 
Identificado 

Falta de 
Controle 

Financeiro 

Ausência de evidência 
dos descontos das 

taxas bancárias pela 
utilização de máquina 

de cartões. 

Falta de Análise da 
Lucratividade 

associada aos níveis 
de vendas 

Falta de 
emissão de 

NF-e 

KPIs 
- Fluxo de 

Caixa; 

- Ferramenta que 
proporcione controle e 
visibilidade nas taxas 

descontadas pela 
utilização das máquinas 

de débito e crédito. 

- Valorização da 
lucratividade da 

empresa, e proposta de 
venda mensal para 
alcance do ponto de 

equilibrio ou Lajir. 

- % de 
utilização do 

sistema 
Comercio 
Express 
mensal. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

2.1.2. Análise e seleção de alternativas  

 

A tabela de soluções traz algumas propostas encontradas para o cliente, 

onde existem possibilidades de melhorias no controle e desenvolvimento da 

empresa. Nela estão presentes os benefícios a serem adquiridos, os níveis de 

dificuldade para implementação, a estimativa de tempo, o risco, a viabilidade de 

cada solução e a estimativa de custo para cada proposta. Ou seja, são mostradas 

e demonstradas ao cliente as soluções indicadas e as formas de chegar a essas 

soluções. 
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Quadro 4 - Soluções Propostas 

  Alterantiva de Solução - Macro Alternativa de Solução - Micro Beneficio 
Nivel de 

Dificuldade 
Estimativa 
de Tempo 

Risco Viabilidade 

1 Estruturação Controle Financeiro 

Levantamento e tabulação de dados financeiros Ter maior controle financeiro, para 
auxilio na tomada de decisão. Não 
pagar juros por má administração 

financeira. 

Médio 2 meses Baixo Sim Desenvolvimento do Fluxo de Caixa 

Elaboração de DRE 

2 
Controle das taxas descontadas 

pela utilização de cartão de débito e 
crédito. 

Levantamento dos contratos das máquinas de débito e 
crédito das bandeiras: Master e Cielo 

Ter a visibilidade do valor a ser 
creditado na conta após os descontos 

das taxas e melhor controle para 
provisão de entradas e saídas diárias. 

Alto 1 mês Alto Não 

Política de descontos de taxas das instituições financeiras; 

Levantamento de taxas cobradas por antecipação de 
recebíveis; 

Desenvolvimento de ferramenta excel para 
acompanhamento dos descontos e previsão de 

recebimento. 

3 
Cálculo e análise do ponto de 

equilíbrio da empresa. 
Cálculo do ponto de equilíbrio. 

Proporcionar a empresa verificar a 
lucratividade com as mudanças nos 

níveis de clientes e de vendas. E 
garantir o mínimo para a continuidade 

da empresa. 

Baixo 1 semana Baixo Sim 

4 
Implementação do módulo 

financeiro do sistema Comércio 
Express 

Contato com a provedora do software para treinamento e 
suporte na implementação. Permitir a empresa a emissão de 

notas fiscais eletrônicas. 
Médio 4 meses Alto Sim 

Suporte no cadastro dos produtos com os devidos impostos. 

Treinamento para colaboradores que utilizarão o sistema. 

5 Solução no Tributário da Empresa 

Validar o enquadramento fiscal adequado para a empresa. 

Redução de pagamento de impostos. Alto 2 meses Médio Sim Verificar brechas na lei para diminuir pagamento de 
impostos de forma legal. 

6 Buscar fornecedores alternativos 

Levantamento de produtos similares e/ou substitutos. 
Produtividade na compra de insumos 
para a empresa, reduzindo o custo 

dos serviços fornecidos. 
Médio 1 mês Baixo Sim 

Buscar novos parceiros no negócio. 

Comparar os preços dos fornecedores para buscar 
melhores compras. 

7 Estudo do perfil dos clientes do bar. 
Analisar perfil frequentador do bar  

Aumento no faturamento. Médio 4 meses Baixo Sim 
Montar modelo de retenção e prospecção de novos clientes. 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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2.2. DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA 

 

2.2.1.  EAP Projeto 

 

Com base nas discussões realizadas junto ao empreendedor, foram 

selecionadas algumas alternativas para correção dos problemas e gargalos 

encontrados, minimizando os riscos do projeto e a efetividade de cada ação. Abaixo 

segue EAP com as alternativas escolhidas que foram desenvolvidas nesta 

consultoria. 

 

Figura 4 - EAP Projeto 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras
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Quadro 5 - Soluções Selecionadas 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras
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1 IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO FINANCEIRA

1.1 IDENTIFICAÇÃO DE SOFTWARES DISPONÍVEIS NO MERCADO

1.2 DECISÃO DE SOFTWARE A SER IMPLEMENTADO

1.3 IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE

1.3.1 Treinamento para colaboradores que utilizarão o sistema.

2 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO

2.2 DESENVOLVIMENTO DO FLUXO DE CAIXA

2.2.1 Análise do fluxo de caixa com base nos relatórios do sistema

2.2.2 Material de apoio a utilização do fluxo de caixa;

2.2.3 Treinamento do empreendedor da utilização do fluxo de caixa;

2.2.4 Acompanhamento da utilização do fluxo de caixa;

3 DEFINIÇÃO DE INDICADORES

3.1 ESTUDO DO TICKET MÉDIO

3.1.1 Extrair reltórios do sistema

3.2 CÁLCULO DO PONTO DE EQULÍBRIO

3.2.1 Calcular o ponto de equilibrio

3.3 PAGAMENTO DE JUROS MÊS

3.3.1 Extrair relatório do sistema

4 APURAR INDICADORES

DESCRIÇÃOÍTEM

Implementação

Cronograma
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2.2.2. Análise de risco e viabilidade 

 

As alternativas selecionadas foram pré-analisadas e, consequentemente, 

seus riscos foram alinhados. Todas as alternativas pré-selecionadas entre 

patrocinador e equipe do projeto solucionaram os problemas e gargalos encontrados 

na gestão financeira. O maior risco do projeto está relacionado ao item de maior 

importância para este projeto, que é a implementação de um sistema para gestão da 

empresa em todas as suas áreas, trazendo como consequência dados e resultados 

da área financeira. A entrega das demais soluções está diretamente relacionada a 

implementação correta e a utilização do sistema. 

 

2.2.3. Aperfeiçoamento nas políticas e procedimentos 

 

Conforme citado no item anterior, o sucesso do projeto está estritamente 

relacionado à implementação do software. Devido à grande importância do tema, 

este trabalho não realizou qualquer tratativa quanto às políticas e procedimentos 

para a gestão financeira. Sendo seu foco a entrega da parte gerencial para a 

empresa.  

As políticas e procedimentos relacionados à gestão financeira serão feitas 

posteriormente, devido ao prazo de execução e testes do sistema. 

 

2.2.4. Indicadores de desempenho 

 

 Conforme as soluções de melhorias escolhidas para a entrega do projeto, 

foram alinhados alguns indicadores que avaliaram e comprovaram os benefícios 

financeiros entregues após a implementação. 

 Fluxo de Caixa; 

 Apuração do ticket médio; 

 Ponto de equilíbrio; 

 Pagamento de juros por mês. 
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2.2.5. Plano de implementação 

 

Segue abaixo figura com a sequência lógica de implementação do projeto: 

 

Figura 5 - Etapas da Implementação 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

2.2.6. Plano de treinamentos 

 

Para que a execução do projeto tivesse sucesso, foram realizados 

treinamentos de utilização do sistema, de relatórios e foram reforçados conceitos 

básicos de gestão financeira junto ao responsável pelas análises e tomadas de 

decisões.  

Fluxo abaixo pré-definido para realização dos treinamentos: 

 

Figura 6 - Fluxo de treinamentos 

 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

1 -
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para correção de 
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36 
 

 

2.3. IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

2.3.1. Execução Piloto 

  

A principal solução executada neste projeto é a de implementação de 

software para a gestão financeira. A tecnologia traz grandes possibilidades de 

gestão com sistemas ERP, onde depois de implementado, o próprio sistema gera 

grandes e complexos relatórios baseados nos parâmetros definidos. A 

implementação correta do sistema é chave para que todas as demais variáveis e 

soluções propostas neste trabalho sejam definitivamente alcançadas. 

Ao utilizar um sistema ERP as empresas contam com os benefícios 

apresentados pelo software. Os sistemas, de forma geral, prometem o aumento da 

produtividade e eficiência da gestão da informação da organização. Utilizando um 

sistema robusto, onde os módulos que são integrados trazem várias vantagens, mas 

a principal é a retroalimentação das bases de dados de forma automática ao se 

utilizar um módulo. Por exemplo, quando há movimentação de compra e venda o 

estoque é automaticamente ajustado, em decorrência desse processo as análises 

gerenciais são rápidas e holísticas.  

Uma vez que a principal solução para a empresa é o software, foram 

utilizadas 5 fases fundamentais para a execução do projeto piloto, sendo elas: 

 

 Identificação de softwares disponíveis no mercado e suas vantagens 

e desvantagens. Metodologia de seleção de softwares; 

 Decisão de software a ser implementado; 

 Implementação do sistema; 

 Utilização e acompanhamento do sistema; 

 Plano de correções de possíveis problemas; 

 Manutenção. 
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Conforme quadro abaixo, as fases foram separadas, visando deixar claro o 

fluxo do piloto. 

 

Quadro 6 - Execução projeto piloto 
E

x
e

c
u

ç
ã
o

 d
o

 P
ro

je
to

 

Etapa Atividade Descrição 

Fase 1 
Identificação e 
seleção de software 

Nesta fase são realizados estudos 
para identificação de softwares e 
metodologia de seleção.  

Fase 2 
Decisão de software 
a ser implementado 

Neste processo a empresa deve 
escolher e adquirir o ERP; 

Fase 3 
Implementação do 
sistema 

O ERP é adaptado para a utilização. 
Nesta fase são realizados os devidos 
cadastros necessários; 

Fase 4 
Utilização e 
acompanhamento 

A partir do GO LIVE do projeto são 
realizados acompanhamentos de sua 
funcionalidade e utilização; 

Fase 5 
Manutenção do 
Sistema 

Para que o sistema não fique 
defasado, temporariamente a cada 
ciclo previamente definido são 
realizadas manutenções necessárias, 
como a atualização dos cadastros de 
produtos, fornecedores, clientes. 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

2.3.2. Execução do Plano  

 

2.3.2.1. Identificação de Softwares disponíveis no mercado 

 

O processo de tomada de decisão acontece quando se enfrenta um 

problema, onde existe mais de uma opção de ação para a solução esperada. 

Portanto, se ater ao problema correto, é que vai nortear as alternativas a serem 

escolhidas. Há muitas maneiras diferentes para se abordar processos de tomada de 

decisão, que são geralmente, bastante complexos. Entre os métodos utilizados, está 

a PO (Pesquisa Organizacional), que teve sua origem na Segunda Guerra Mundial, 

quando os soldados se deparavam com a necessidade de realocar recursos 

escassos e solucionar grandes problemas, da melhor forma possível. Após o final da 

Guerra, o sucesso da PO fez com que ele se instalasse em empresas civis, sendo 

utilizado e aperfeiçoado até os dias atuais. À partir da década de 70, surgem os 
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métodos voltados à problemas de decisão, no âmbito de multicritério, onde existe o 

auxílio à decisão, como neste projeto, onde buscou-se a solução para que houvesse 

uma eficiente gestão financeira ao cliente.   

O processo de Apoio Multicritério à Decisão (AMD) não tem como objetivo 

apresentar soluções para as tomadas de decisões, mas nortear as ações mais 

plausíveis, para que se chegue a um resultado mais satisfatório possível. O primeiro 

método de multicritério e mais utilizado até hoje, foi criado também na década de 70, 

pelo Professor Thomas L. Saaty, e é nomeado como AHP clássico, onde o problema 

é desmembrado em níveis hierárquicos, o que facilita a compreensão e avaliação, 

dentro dos problemas de multicritério.  

 “Os problemas de multicritério envolvem seis componentes: objetivos; 

decisor (es); conjunto de critérios de decisão; conjunto de alternativas; conjuntos de 

estados da natureza; consequências nas decisões” (MALCZEWSKI apud GOMES; 

GOMES, 2012, p. 67). 

Desta forma foram agrupados os elementos essenciais para a tomada de 

decisão, definindo a prioridade de cada critério e avaliando a consistência do modelo 

criado. O método escolhido avalia a importância dos critérios através de pesos, 

comparando as alternativas e montando um ranking para elas. O AHP ajudou a 

escolher dentre os softwares, qual se encaixaria melhor ao problema proposto, 

considerando os critérios e sua importância. Após análise dos softwares disponíveis 

e suas funcionalidades, foram selecionados para a escolha do método multicritério 

três, de qualidade semelhante, são eles: SHOFICINA, MARKETUP E GMPE. 

Na figura abaixo, pode-se perceber como funciona o sistema de hierarquia, 

onde há um objetivo principal, são dispostos critérios, e analisados entre todas as 

alternativas escolhidas, no caso deste projeto, foram dados três sistemas de 

alternativas. 

Figura 7 - Hierarquia estruturada após definição dos problemas de decisão 

 

Fonte: abepro.org.br 
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Para a classificação dos pesos foi usada a tabela abaixo: 

 

Quadro 7 - Escalas de prioridades 

 

Fonte: abepro.org.br 

 

 Dentre os sistemas e suas propostas, estão: 

 

2.3.2.1.1. SHOFICINA  

 

O SHOficina é vendido através de licenças individuais por nome fantasia, ou 

seja, para cada compra o cliente recebe uma senha correspondente ao nome 

fantasia de sua empresa, que é impresso em todas as notas de OS, vendas, 

orçamentos e relatórios. Neste modelo de registro o cliente fica livre para instalar o 

produto em quantos computadores desejar, desde que use o mesmo nome fantasia 

para controlar suas ordens de serviço. 

Cada licença lhe concede o direito de utilização do software somente para um nome 

fantasia, a licença não expira após um período, nem se perde em caso de 

formatação ou troca do computador. 

O valor do sistema é de R$ 160,00 e inclui os módulos SHOficina para 

controle de ordem de serviço, SHEstoque, SHContas para controle de contas a 

pagar e a receber, e SHVendas para controle de vendas ao cliente e o SHCompras, 

cuja finalidade é controlar as compras realizadas de seus fornecedores. 

Como opcional tem o módulo de SH NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) modelo 1/1A/55, 

que custa R$ 250,00. Também como opcional tem os módulos SH NFS-e (Nota 

Fiscal de Serviços) para notas de serviço de prefeituras cujo valor é de R$ 200,00 

por ano; e SH NFC-e (Nota Fiscal a Consumidor eletrônica) modelo 65, que custa 

R$ 270,00. Tanto o módulo NFS como o NFC são disponíveis para compra apenas 

com boleto bancário. 

http://www.shoficina.com.br/compraboleto.php
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O sistema possui suporte técnico e atualizações gratuitas durante o período 

de testes, e por mais 12 (doze) meses a contar da data de compra. Após este prazo 

o acesso ao suporte técnico e às atualizações pode ser renovado a uma taxa de R$ 

149,99 por ano. 

 

2.3.2.1.2. MARKETUP 

 

A MarketUp Brasil é uma startup inovadora que acredita na importância das 

micro, pequenas e médias empresas, para o crescimento do cenário econômico 

nacional. Por este motivo, desenvolveu-se um Sistema de Gestão completo e 

gratuito que auxilia os empreendedores no dia a dia de suas operações e lhes 

oferece possibilidades de ampliação de receitas. 

São um ERP (Enterprise Resource Planning) sem limite de uso, sem custo 

por licença, instalação, manutenção e nem versões pagas. O MarketUp não possui 

qualquer taxa e a sua receita vem de publicidade no sistema. A publicidade opera de 

modo não invasivo, sempre buscando trazer oportunidades e ofertas interessantes 

de seus parceiros para os negócios dos clientes. 

Sua equipe é composta por profissionais experientes, com relevante 

histórico na criação de negócios digitais e contam com grandes parcerias no 

mercado, como Ambev, Bcash, Bradesco, Grupo Martins, Mahogany, PagSeguro, 

PayPal e Positivo Informática. 

Com o MarketUp se tem acesso às melhores práticas e ferramentas de 

gestão empresariais, através de um sistema ERP com PDV (Frente de Caixa), Loja 

Virtual Integrada, Fluxo de Caixa, DRE e outra série de recursos para 

o gerenciamento financeiro, gerenciamento das compras, vendas e estoque. Tudo 

isso de modo online e 100% seguro, pois contam com a confiabilidade dos 

servidores Amazon Web Services para garantir a privacidade das informações. 

 

2.3.2.1.3. GMPE 

 

O GMPE é um sistema para gerenciamento de empresas totalmente online e 

integrado. Em um único ambiente pode-se cadastrar os clientes, fornecedores, 

controlar o fluxo financeiro da empresa, agendar os compromissos, registrar os 

atendimentos dos clientes, emitir boletos bancários.  

http://marketup.com/gratis/
http://marketup.com/gratis/
http://marketup.com/parcerias/
http://marketup.com/parcerias/
http://marketup.com/ambev/
http://marketup.com/bcash/
http://marketup.com/bradesco-empresas-e-negocios/
http://marketup.com/grupo-martins/
http://marketup.com/mahogany/
http://marketup.com/pagseguro/
http://marketup.com/paypal/
http://marketup.com/positivo-informatica/
http://marketup.com/recurso/pdv/
http://marketup.com/recurso/loja-virtual/
http://marketup.com/recurso/loja-virtual/
http://marketup.com/recurso/fluxo-de-caixa/
http://marketup.com/recurso/dre-demonstracao-resultado-exercicio/
http://marketup.com/recursos/
http://marketup.com/recurso/financeiro/
http://marketup.com/recurso/compras/
http://marketup.com/recurso/vendas/
http://marketup.com/recurso/estoque/
http://marketup.com/online/
http://marketup.com/seguranca/
http://marketup.com/amazon-web-services/
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O sistema é totalmente online e compatível com tablets e smarthphones. Não é 

necessário instalar aplicativo adicional, basta utilizar o seu navegador favorito para 

acessar o sistema de seu celular, tablet ou computador. 

 Backup diário, o GMPE possui backup automático diário dos dados. Além 

disso, os servidores são monitorados 24h por dia, garantindo disponibilidade de 

99,6%. 

  Seguro, eles utilizam a tecnologia SSL para criptografia das 

informações, a mesma utilizada pelos bancos. Além disso, o cliente também pode 

definir quem pode acessar suas informações, podendo inclusive criar permissões de 

acesso diferenciadas para cada grupo de usuários. 

Através de e-mail são enviadas notificações dos compromissos, contas a 

pagar e receber, diariamente. 

O pagamento da assinatura do sistema é no modo pré-pago, podendo ser 

pago mensal, trimestral, semestral ou anual por cartão de crédito ou boleto bancário. 

Não disponibilizando valores. 

Após a análise dos sistemas, foram selecionados e verificados onze 

critérios, comparando esses sistemas, para identificar qual mais se aproxima do 

ideal para as exigências do cliente. Entre esses critérios, encontra-se o controle de 

estoque, que foi escolhido devido ao grande fluxo de rotatividade de produtos dentro 

do estabelecimento, o qual não havia nenhum controle sobre seu estoque, 

realizando apenas a compra dos suprimentos de acordo com a saída dos mesmos, 

sem cálculo algum. Dentro deste método, os critérios possuem pesos, de acordo 

com sua importância para o sistema, no caso do controle de estoque, o peso dado é 

o seis, pois para o cliente ele não é o mais relevante, porém não deixa de ter sua 

importância para o controle efetivo. 

O segundo critério escolhido foi Central de Compras, que está diretamente 

relacionada ao estoque, tem maior peso, pois no estoque não há perda significativa, 

quando grande parte dos produtos é não perecível, e para a central de compras, é 

preciso ter uma quantidade estimada mais próxima da realidade possível, para que 

não haja gastos desnecessários ou falta de produtos, como os perecíveis, que não 

ficam em estoque e são de maior rotatividade, pois a grande oferta do 

estabelecimento é de pagar a entrada e obter o lanche do dia livre até às 22:00 

horas, o que demanda de uma quantidade média para o estoque da cozinha. 
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O terceiro critério é Gratuidade, ele tem peso nove por ser de extrema 

relevância para o cliente, que já fez algumas tentativas frustradas ao adquirir 

softwares pagos, que não tiveram o retorno esperado. No sistema apresentado 

como mais vantajoso, MarketUp, o cliente terá todos os critérios atendidos, de 

maneira totalmente gratuita. 

Para o quarto critério foi utilizado o Relatório Diário, que também é de 

extrema importância, sendo dado o peso nove, pois se o sistema for utilizado 

corretamente e diariamente, o cliente terá acesso a todas as entradas e saídas 

diárias, bem como os lucros ou prejuízos de cada dia trabalhado. Podendo intervir 

antes de perder o controle sobre o que pode estar prejudicando e percebendo o que 

de fato traz maior retorno ao negócio. 

O quinto critério utilizado foi o Cupom Fiscal Eletrônico, com peso seis, em 

se tratando de relevância, é considerado peso mediano, devido a não estar como 

uma grande exigência do cliente, ele seria mais um plus, quando frequentadores 

solicitarem algum tipo de comprovante. 

O sexto critério foi a Conciliação Bancária, tendo peso seis, auxilia na 

realização dos pagamentos e controle das contas jurídicas, onde estarão salvos 

todas as operações referentes à entrada e saída, além do controle no internet 

banking. 

 O sétimo critério foi 100% web e sem instalação, tendo peso oito, é 

considerado de extrema importância, onde há a comodidade e praticidade de não 

haver necessidade de nenhuma instalação, pois o sistema opera direto via web, 

havendo necessidade somente de estar conectado à rede.  

O oitavo critério utilizado foi Ferramenta de Gerenciamento, é uma das 

exigências mais relevantes, portanto tem peso nove. De forma concisa, é o software 

em si, onde é possível gerenciar toda movimentação da empresa, desde o básico 

até a mais complexa parte do financeiro. 

 O nono critério é a Interface é bastante relevante, pois o cliente não dispunha 

de tempo excessivo para que fosse algo complexo. A interface do software em 

questão é simples e funcional, atendendo a todas suas necessidades essenciais, de 

forma rápida e didática. Para este foi adicionado o peso sete. 

 O Suporte é o décimo critério, como a equipe dará suporte até o final do ano, 

é bem possível que o cliente já tenha total habilidade em manejar o software. Porém, 

futuramente, pode ocorrer alguma situação, onde o cliente não saiba como proceder 
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e não tenha mais o suporte da equipe, para isso terá o suporte do Market Up, que 

também é totalmente gratuito e ajuda a auxiliar nos processos e sanar quaisquer 

dúvidas que o cliente venha a ter. Para este foi considerado peso sete. 

Por fim, foi utilizado o critério de Armazenamento de Documentos Fiscais, 

não foi uma exigência do cliente, então foi dado peso três. Porém, caso ele 

necessite, terão disponíveis, sem qualquer riso de perda, os dados fiscais de sua 

empresa sempre ao seu alcance. 

 

Abaixo segue a tabela AHP utilizado para seleção de critérios e pesos: 

 

Quadro 8 - Análise AHP 

CRITÉRIOS PESO SHOFICINA MARKETUP GMPE 

CONTROLE ESTOQUE 6 6 6 6 

CENTRAL DE COMPRAS 9 8 8 8 

GRATUIDADE 9 7 9 6 

RELATÓRIO DIÁRIO 9 8 9 8 

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 6 4 6 4 

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 6 4 4 4 

INSTALAÇÃO 100% WEB 8 0 8 0 

FERRAMENTAS GERENCIAMENTO 9 8 9 7 

INTERFACE 7 5 6 5 

SUPORTE 7 5 6 5 

ARMAZENAMENTO DE DCTOS FISCAIS 3 1 2 2 

∑ 
 

7,2 9,61 7,32 
Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

2.3.2.2.   Decisão de Software a ser implementado 

 

Baseado no estudo multicritérios realizado, o software a ser implementado 

que desempenha papel fundamental no gerenciamento da empresa é o Market Up, 

que devido a gama de módulos de gestão de estoque, compras, vendas e financeiro, 

além de ter sido detectado como melhor solução no método multicritério, atende de 

melhor forma todas as necessidades de recursos. 
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2.3.2.3.   Evidências de Implementação 

 

A implementação é a fase onde são identificadas as informações 

necessárias para que o sistema entre em funcionamento e são realizadas as 

parametrizações e a migração dos dados para utilização do sistema.  

Baseando-se na escolha, se identificou que o software é completo para a 

gestão de microempresas e gratuito, os recursos de tecnologia da informação e seus 

módulos são utilizados conforme o padrão disponibilizado, sendo mínima ou quase 

zero a adaptação ou personalização do software para a empresa.  

 

Figura 8 - Passo a passo da implementação 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

A maior parte das etapas foi realizada junto ao patrocinador do projeto, 

devido a grande necessidade de informações e alinhamentos.  
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2.3.2.3.1. Criar conta Market-Up: 

 

Para a utilização do sistema teve de ser criada uma conta no Marketup. 

 

Figura 9 - Criar conta Marketup 

 

Fonte: Marketup 

 

Após o cadastramento oficial no sistema, foi gerado o domínio no Market-Up 

https://sebasrockbar.marketup.com/#/home. 

 

2.3.2.3.2. Identificação de informações necessárias por módulo: 

 

O software possui quatro grandes módulos de gestão, que para 

reestruturação do financeiro devem ser utilizados pela empresa, sendo eles: 

Estoque, Compras, Vendas e Financeiro. O levantamento de dados necessário para 

a operação de cada módulo foi realizado baseado nos conteúdos específicos por 

Módulo. Segue abaixo detalhamento: 
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Figura 10 - Módulos Marketup 

 

Fonte: Marketup 

 

2.3.2.3.3. Estoque 

 

Segundo Baily [et al.] (2013, p. 144) 

Todas as organizações mantém alguma coisa em 
estoque. O estoque pode ser um incômodo, uma 
necessidade ou uma conveniência. Varejistas e 
atacadistas vêem o estoque como a característica 
central de seus negócios: o que vendem é o que 
compram e procuram vender do estoque em vez de 
anotar encomendas para entregas futuras. Mas o 
estoque é ainda um elemento importante de eficácia 
operacional, e frequentemente, aparece no balanço 
como o item mais expressivo do ativo circulante, 
representando muito dinheiro. 

 

Há algumas razões para que se mantenha um estoque, principalmente em 

se tratando de um estabelecimento que tem um giro rápido e não exato. Entre elas 

está a conveniência em ter itens disponíveis, quando necessário, redução de custos, 

pela compra de maior volume de produtos e possíveis erros de planejamento ou 

aumento do consumo.  

No módulo do estoque é possível gerir quatro recursos, grade de produtos, 

movimentação, catálogo, MRP e extrair relatórios. Neste módulo são cadastrados 
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todos os produtos e serviços oferecidos pela empresa, considerando parâmetros 

fiscais/ legais. 

Caso o produto possua um código de barras o cadastro pode ser realizado 

por ele, inclusive facilitando a entrada e saída de produtos no estoque. Para 

demonstrar a funcionalidade do sistema foi escolhido um produto para exemplo, 

conforme figuras 11 e 12. 

 

Figura 11 - Cadastro com código de barras 

 

Fonte: MarketUp 

 

Uma vez que o código de barras foi digitado, os dados surgem 

automaticamente, conforme abaixo: 

 

Figura 12 - Localização código de barras 

 

Fonte: MarketUp 
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 Para cadastro de novos produtos e manutenção de produtos já existentes os 

campos abaixo devem ser preenchidos para que o sistema possa fazer as devidas 

interfaces. 

 

- Descrição: nome do produto; 

- Tipo de Item: se o produto a ser cadastrado é um kit/ insumo/ produto; 

- Unidade de medida: caixa/ fardo/ hora/ Kg/ unidade; 

- Custo unitário: valor de custo do produto; 

- Preço de venda unitário: valor de venda do produto; 

- Sinalizar se este produto deve ou não movimentar o estoque; 

- Enquadramento fiscal: ativo/ uso e consumo/ revenda/ embalagem/ 

serviços, etc. 

- NCM: a nomenclatura comum dos produtos; 

- Origem: Nacional/ Importada; 

- Categoria do ponto de venda: essas categorias devem ser criadas 

conforme o negócio. Para este projeto alguns exemplos são, cervejas, destilados, 

não alcoólicos; 

- Composição: para produtos compostos por mais de uma matéria prima. 

- Fragmentação: critério para cálculo da fragmentação da matéria prima para 

a venda em unidade (ex: Garrafa de Bebida / Doses); 

- Loja virtual. 

 

2.3.2.3.4. Compras 

 

Segundo Baily [et al.] (2013, p. 16)  

A compra é vista pela organização bem-sucedida de 
hoje como uma atividade de importância estratégica 
considerável. Entretanto, nem todas as empresas 
vêem as compras como uma função desempenhada 
de forma melhor por um departamento especializado. 
O papel e a contribuição das compras têm crescido 
com bastante firmeza durante a segunda metade do 
século XX, sendo que o maior interesse pela 
atividade vem ocorrendo em anos recentes. 

 

Entre as muitas razões para que o papel de compras seja mais reconhecido, 

está a vantagem competitiva na administração dos materiais, conforme o 

planejamento estratégico esteja integrado às compras, outras empresas copiam o 
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processo, a função de compras se torna cada vez mais atualizada. Recursos finitos 

também têm impacto sobre a função compras, pois, é de sabedoria geral que alguns 

recursos naturais estão cada vez mais em risco, o que faz com que as empresas se 

tornem mais responsáveis pelo que consomem. Outro quesito influente na parte de 

compras é a concentração das compras em poucos e grandes fornecedores, ou 

seja, com grandes fusões, compras de controle acionário e fechamentos, tornaram o 

mercado mais fechado, o que, consequentemente, traz problemas à área de 

compras, pois a mesma fica restrita a determinados fornecedores.  

No módulo de compras o sistema MarketUp permite a gestão dos 

orçamentos e pedidos de compras, fornecedores da empresa e processos de 

devoluções de produtos. Neste módulo o principal cadastrado realizado é referente 

aos fornecedores da empresa, onde os seguintes campos foram preenchidos: 

 

- Selecionar se a compra está sendo realizada de pessoa física ou jurídica; 

- Razão Social: conforme cadastro nacional de pessoa jurídica;  

- Nome Fantasia: conforme cadastro nacional de pessoa jurídica; 

- CNPJ: número do cadastro nacional de pessoa jurídica; 

- Inscrição Estadual: conforme dados da documentação com o Sintegra; 

- Telefone; 

- Fax; 

- Email; 

- Site; 

- Selecionar o tipo de transporte; 

- Bloqueio; 

- Contatos do fornecedor: neste tópico temos as informações de nome, 

cargo, telefone e e-mail; 

- Endereço; 

- Categoria de produto fornecido pela empresa; 

- Dados bancários. 
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2.3.2.3.5. Ponto de Venda 

 

“Definimos o sistema de vendas da empresa através da visão das funções 

básicas da administração de empresas: planejamento, organização, direção através 

de metas e estratégias e controle.” (COBRA, 1994, p. 46). 

Os objetivos das organizações são norteados através de sua missão e o 

meio a sua volta. A identificação de ameaças externas faz com que se defina o tipo 

de mercado e de vendas mais adepto. A partir disto, o sistema de vendas é 

integrado às funções administrativas citadas anteriormente, controlado por 

subsistemas de informações mercadológicas. 

O planejamento se dá através da estimativa de demanda, que norteia a 

previsão e orçamento de vendas. A partir dele consegue-se definir a segmentação 

de mercado e os meios de distribuição. 

A organização é composta por passos que definem a estrutura de vendas e 

a supervisão de vendas. Como a forma de vender, organização, perfil, avaliação de 

desempenho, entre outros. 

A direção é composta de metas e estratégias gerais de marketing, incluindo 

programas de ação que beneficiem a organização e tragam maiores resultados. 

Por fim, há o controle do esforço de vendas, onde se mensura as vendas por 

produto, cliente e região e analisa-se o retorno financeiro. 

O módulo de vendas não necessita cadastro para o funcionamento. Este 

módulo atende empresas de vários segmentos, seja com vendas por pedidos ou no 

PDV. O negócio da empresa assessorada é de vendas de serviços, bebidas e 

alimentos, desta forma será apenas utilizado o PDV. Dentro do módulo de vendas 

poderão ser encontrados os seguintes menus para ação: 

 

- Orçamentos de vendas: este menu deve ser utilizado por empresas que 

possuem processo de gerenciamento de orçamentos; 

- Pedidos de vendas: toda a venda a partir de um orçamento alimentará os 

pedidos efetivados no dia; 

- Clientes: poderão ser cadastrados clientes neste módulo, inclusive pessoa 

física para a impressão de NFs; 
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- Comissões: no módulo de vendas, caso a empresa trabalhe no formato de 

comissões, poderão ser lançadas as comissões a serem pagas no dia. Desta forma 

será alimentado automaticamente os dados financeiros; 

- Devoluções de vendas: para empresas que trabalhem com produtos que 

podem ser devolvidos este menu auxilia no processo de devolução até o fornecedor 

do material; 

- Contas a receber: neste menu são lançadas as contas a receber em mais 

de uma vez, partindo de vendas de pedidos para que o módulo financeiro seja 

alimentado; 

- Tipo de Pagamento: tipos de pagamento pré-definidos pelo empresário 

para serem disponibilizados para vendas com pedidos ou no PDV; 

- PDV: Menu onde as vendas são operacionalizadas, para o caso do bar de 

rock este é o principal menu para girar o caixa. 

 

2.3.2.3.6. Financeiro 

 

Conforme Hoji (2004, p.21) 

Para a Administração Financeira, o objetivo 
econômico das empresas é a maximização de seu 
valor de mercado, pois dessa forma estará sendo 
aumentada a riqueza de seus proprietários (acionistas 
de sociedades por ações ou sócios de outros tipos de 
sociedades).  

 

Os proprietários de empresas privadas esperam que seu investimento 

produza um retorno compatível com o risco assumido, por meio de geração de 

resultados econômicos e financeiros (lucro e caixa) adequados por longo prazo, ou 

melhor, indefinidamente, pois o investimento é feito em caráter permanente.  

O módulo financeiro do sistema MarketUp, atende todas as necessidades de 

gestão da empresa, sendo que nele serão apresentadas as seguintes informações: 

 

- Fluxo de Caixa; 

- Movimentações de Caixa; 

- Funcionários; 

- Conta gerencial; 

- Conta corrente; 

- Configurações de boletos; 
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- Contas a pagar/pagas; 

- Contas a receber/recebidas. 

 

2.3.2.3.7. Levantamento das informações na empresa para cadastro no sistema: 

  

Para implementação segura do sistema, as informações foram levantadas 

junto ao patrocinador do projeto, baseado nas necessidades por módulo 

apresentadas no tópico anterior. 

 

2.3.2.3.8. Efetivação do cadastro 

 

Abaixo são evidenciados os processos realizados para a implementação do 

sistema, nos seus grandes grupos. Bem como testes realizados ao decorrer da 

implementação referente a cada módulo. 

 

2.3.2.3.9. Estoque 

 

Foram cadastrados 139 produtos que estão ativos para comercialização. Os 

produtos estão subdivididos em: 

 

 Cervejas; 

 Destilados; 

 Não alcoólicos; 

 Alimentos; 

 Serviços. 
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Figura 13 - Produtos cadastrados 

 

Fonte: MarketUp 

 

Foi definido que todos os produtos movimentarão apenas um estoque para 

fácil gerenciamento, desta forma foi criado o estoque padrão. 

 

Figura 14 - Tipo de estocagem 

 

Fonte: MarketUp 

 

Abaixo podem ser observadas algumas movimentações no estoque, sendo 

entrada e saída de produtos. 
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Figura 15 - Movimentações de estoque 

 

Fonte: MarketUp 

 

2.3.2.3.10. Compras 

 

Foram cadastrados os principais fornecedores para a empresa com todas as 

informações pertinentes para a utilização do módulo. 

 

Figura 16 - Cadastro de fornecedor 

 

Fonte: MarketUp 
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O pedido de compras é responsável por alimentar o estoque, desta forma 

para todas as notas a serem incorporadas no estoque deve existir um pedido de 

compras mesmo sem interface com o fornecedor. 

 

Figura 17 - Pedido de compras efetivado 

 

Fonte: MarketUp 
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2.3.2.3.11. PDV 

 

Conforme já citado anteriormente, o PDV do sistema MarketUp é a principal 

ferramenta de trabalho para o giro de estoque. Nele são efetivados os cupons de 

vendas para a modelagem de negócio da empresa assessorada. 

 

Figura 18 - Abertura do caixa 

 

Fonte: MarketUp 

 

No momento de abertura do caixa deve ser apontado o saldo inicial 

disponível do caixa para iniciar as operações. 
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Figura 19 - Abertura do saldo de caixa 

 

Fonte: MarketUp 

 

A partir do caixa aberto com o saldo disponível, podem ser iniciados os 

cupons de vendas ao consumidor final. 
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Figura 20 - Início cupom de vendas 

 

Fonte: MarketUp 

 

Quando o cupom é iniciado, podem ser buscados os produtos no sistema 

para efetivar a venda no PDV. 

 

Figura 21 - Cupom de venda 

 

Fonte: Marketup 
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Após a seleção dos produtos o empreendedor deve realizar o recebimento 

financeiro referente ao cupom de venda realizado no PDV, que automaticamente 

realizará a interface das saídas dos produtos no estoque e entrada da receita no 

caixa. 

 

Figura 22 - Recebimento financeiro 

 

Fonte: MarketUp 

 

A partir da finalização da venda, será apresentado o subtotal da compra 

efetivada e a confirmação como mostra o comprovante abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

Figura 23 - Comprovante da venda 

 

Fonte: MarketUp 

 

Ao final de todas as operações deve ser realizado o fechamento do caixa 

para que sejam contabilizadas as entradas e saídas nos relatórios gerenciais. 
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Figura 24 - Fechamento do caixa 

 

Fonte: MarketUp 

 

2.3.2.3.12. Financeiro 

 

A implementação do sistema tem por principal objetivo a reestruturação do 

financeiro da empresa, possibilitando uma melhor gestão de forma simples e eficaz. 

O módulo financeiro por sua vez é de maior importância nesse projeto, mas para sua 

operacionalização foram necessárias as implementações dos demais módulos já 

citados. 

Segue abaixo evidências dos testes realizados no módulo financeiro, após a 

finalização da implementação do estoque, compras e PDV. 
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Abaixo pode ser observado o fluxo de caixa retirado diretamente do sistema 

no processo de testes e implementação. 

 

Figura 25 - Fluxo de caixa 

 

Fonte: MarketUp 

 

Conforme as movimentações realizadas no PDV, podem ser observadas as 

entradas e saidas do caixa. 

 

Figura 26 - Movimentações de caixa 

 

Fonte: MarketUp 
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As contas gerenciais são responsáveis por classificar as saídas realizadas 

pela empresa, para a correta montagem do DRE, abaixo são apresentadas todas as 

contas utilizadas pelo empreendimento. 

 

Figura 27 - Contas gerenciais 

 

Fonte: MarketUp 

 

Para as movimentações do fluxo de caixa definiu-se apenas duas contas 

correntes, a do caixa que deve ser incluída manualmente e a do PDV. 
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Figura 28 - Contas correntes 

 

Fonte: MarketUp 

 

Como parte do gerenciamento financeiro, todas as contas a pagar do 

empreendimento deverão ser lançadas no módulo de contas a pagar/pagas, para 

que sejam alimentados os relatórios de DRE e fluxo de caixa. 

 

Figura 29 - Contas a pagar/ pagas 

 

Fonte: MarketUp 

 

Assim como o contas a pagar, existe o módulo de contas a receber onde 

podem ser observadas os cupons de vendas realizados pelo empreendimento. 
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Figura 30 - Contas a receber/ recebidas 

 

Fonte: MarketUp 

 

2.3.2.3.13. Inventário de estoque para alimentação do sistema 

 

Para realização do go-live, foi realizado o levantamento do estoque da 

empresa, conforme demonstração abaixo. 

Inventário de estoque de refrigerantes em lata do estabelecimento. 

 

Figura 31 - Invetário de refrigerante em lata 

 

Fonte: Seba’s Rock Bar 
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Inventário de estoque de refrigerantes em garrafa. 

 

Figura 32 - Inventário de refrigerante em garrafa 

 

Fonte: Seba’s Rock Bar 

Foram levantados no invetário de estoque o volume de descartáveis 

disponiveis. 

 

Figura 33 - Invetário de estoque de descartáveis 

 

Fonte: Seba’s Rock Bar 
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Como principal saída do bar, o empreendedor entende que a cerveja é seu 

principal item, desta forma todas as garrafas foram contadas para acuracidade no 

estoque disponível para alimentação do sistema. 

 

Figura 34 - Inventário de estoque garrafas de cerveja 

 

Fonte: Seba’s Rock Bar 

 

Além da cerveja, o bar tem grande giro de alimentos dessa forma também foi 

realizada a contagem de estoque da quantidade de item disponível. 
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Figura 35 - Inventário de estoque alimentos 

 

Fonte: Seba’s Rock Bar 

 

2.3.2.3.14. Go-live 

 

Todo o processo de implementação foi realizado, desta forma, a partir desta 

etapa está iniciada a utilização oficial do sistema. 

 

2.3.2.4. Utilização e Acompanhamento 

 

Após o Go-live foram realizadas duas semanas de acompanhamento da 

utilização do sistema. Durante esse período não foram detectados gargalos na 

operacionalização do sistema, todos os módulos responderam bem ao processo de 

compras e vendas, assim retroalimentando o estoque e os dados financeiros. 
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2.3.2.5. Manutenção do sistema 

 

O processo de manutenção deve ser realizado para garantir que os 

cadastros estejam sempre com as informações saudáveis para a operação do 

sistema, pois caso haja divergências, toda a gestão da empresa será impactada. 

Desta forma a cada atualização de preço, por exemplo, os produtos, precisam ser 

atualizados antes da mudança da tabela e a realização das vendas. 

Foi definido junto ao patrocinador do projeto que as manutenções serão 

realizadas a cada bimestre ou conforme a necessidade, onde será utilizado um dia 

de freezing do sistema, para que no mesmo dia não sejam utilizadas informações 

diferentes de cadastro. 

 

2.3.3. Treinamentos 

 

2.3.3.1. Definição de conteúdos e público-alvo 

 

Para que o treinamento fosse eficiente, era de grande importância a 

definição correta dos temas a serem abordados e do público-alvo a ser atingido.  

 Treinamento geral de utilização do sistema MarketUp – 

Patrocinadores; 

 Treinamento do PDV – Caixas. 

 

2.3.3.2. Desenvolvimento do material 

 

A abordagem do material direcionado ao patrocinador do projeto contempla 

a utilização de todos os módulos do sistema, incluindo notas de reforço da 

importância das informações para cada módulo e o impacto da má utilização dos 

dados. 

No material desenvolvido para caixas que terão contato direto com o PDV, o 

treinamento foi direcionado a parte apenas técnica de utilização do sistema e como 

realizar abertura de caixa, a venda e o fechamento do caixa. 
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2.3.3.3. Aplicação dos treinamentos 

 

Os treinamentos foram aplicados na empresa em uma semana, ficando 

aberto às dúvidas e questionamentos posteriores no processo de acompanhamento 

da execução do projeto. 

 

2.3.3.4. Feedback 

 

Para o treinamento de utilização do ponto de venda, as temáticas fluíram 

facilmente e a interação com o sistema foi simples. 

Quanto ao treinamento aplicado aos patrocinadores, foi sinalizada a 

necessidade do material não ser tão extenso quanto a teoria, uma vez que abordou 

muitos temas de conhecimento e não apenas de utilização do sistema.  

 

3. CONTROLE DO PROJETO 

 

3.1. APURAÇÃO DOS INDICADORES 

 

O sistema MarketUp disponibiliza o export do fluxo de caixa direto, com base 

nos dados e movimentações realizadas por período. Agora que foram realizadas as 

apurações dos indicadores utilizando os dados do sistema, o processo passa a ser 

online, onde eles podem ser recuperados facilmente. 

 

3.1.1. Fluxo de Caixa 

 

A seguir é apresentado o resumo do fluxo de caixa, que é um relatório 

produzido das informações extraídas diretamente do sistema Marketup. 

Figura 36 - Resumo do fluxo de caixa 

 

Fonte:MarketUp 
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Como parte integrante do sistema e podendo ser extraído diretamente dele, 

abaixo segue figura 37, que é referente às demonstrações de entrada observadas 

na apuração dos indicadores. 

 

Figura 37 - Demonstrações de entrada 

 

Fonte:MarketUp 

 

Assim como as demonstrações de entrada, pode ser extraído diretamente do 

sistema as demonstrações de saída. 
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Figura 38 - Demonstrações de saída 

 

Fonte:MarketUp 

 

3.1.2. Ticket Médio 

 

Foi calculado novo ticket médio, a partir dos dados de faturamento 

disponíveis no sistema, dividindo-se pela quantidade de vendas realizadas por 

período no PDV. Conforme fórmula abaixo: 
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Figura 39 - Fórmula de cálculo do ticket médio 

 

Fonte:Elaborado pelas autoras 

 

Com dados extraídos do sistema chegaram ao cálculo abaixo, por mês 

realizado no programa Excel. 

 

Quadro 9 - Cálculo do ticket médio 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

3.1.3. Ponto de equilíbrio 

 

Com dados extraídos do sistema, foi calculado o ponto de equilíbrio da 

empresa utilizando a fórmula abaixo: 

 

Figura 40 - Fórmula de cálculo do ponto de equílibrio 

 

Fonte:www.sebrae.com.br 

 

Utilizando a fórmula no programa Excel, chegou-se aos seguintes resultados 

para as apurações realizadas de julho a outubro, respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

Julho Agosto Setembro Outubro

Receita 127.894,00R$   134.758,97R$   155.375,00R$   132.656,89R$   

Vendas PDV 1.876                  1.911                  2.146                  1.973                  

Ticket Médio 68,17R$             70,52R$             72,40R$             67,24R$             
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Figura 41 - Cálculo do ponto de equilíbrio 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

3.1.4. Pagamento de juros por mês 

 

Demonstramos abaixo uma projeção sobre os juros a serem pagos no mês, 

utilizados como argumentos iniciais. 

No gráfico abaixo apresentam-se os juros pagos nos três meses de 

observação da implantação do sistema, utilizando a ferramenta Excel, foi 

acrescentada uma linha de tendência linear, onde procurou-se calcular o tempo 

máximo para que a linha chegasse a zero, do qual observamos que esse fenômeno 

acontecerá no 27° mês, a partir do início do projeto. 

 

Gráfico 6 - Projeção pagamento de juros a partir da implementação 

 

Fonte:Elaborado pelas autoras 

 

3.2. AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA 

 

Para este projeto foram utilizados dois cronogramas, sendo o preliminar 

onde constam todas as etapas do projeto. E para a implementação da solução 

proposta, foi criado um EAP com os prazos para execução de cada etapa. Para 

ambos os cronogramas foram identificadas variações e os principais motivos serão 

Receita 127.894,00        134.758,97        155.375,00        132.656,89        

Custo fixo 22.953,75         22.262,20         22.704,67         21.827,40         

Custo variável 71.779,68         85.265,19         101.222,87        88.906,57         

Ponto de equilíbrio 41% 45% 42% 50%

y = -62,265x + 1651,8
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detalhados, assim como o cronograma planejado versus o executado poderão ser 

observadas abaixo.  

 Durante o projeto várias reuniões junto ao patrocinador foram 

desmarcadas por solicitação de membros da equipe do projeto, por 

diversos motivos pessoais/profissionais; 

 Para implementação do software todos os cadastros e 

parametrizações no sistema foram realizadas pela gestora do projeto 

e a pesquisadora; 

 Ainda sobre os cadastros devido as regras fiscais/tributárias, houve a 

necessidade de cadastro junto ao contador da empresa para que não 

fossem inseridos NCM’s incorretos nos produtos; 

 Durante os testes surgiram dúvidas na utilização do sistema, que 

foram sanadas pela central de suporte online, porém a cada diferença 

encontrada o tempo foi dispensado para correta 

implementação/execução do sistema; 

 Por fim, o inventário do estoque para alimentação do sistema pré Go-

live, foi realizada pela pesquisadora do projeto. 

 

Desta forma, o cronograma do projeto foi dimensionado de maneira 

divergente ao tempo de execução da implementação, o que, consequentemente, 

atrasou o final do projeto. 

 

Quadro 10 - Avaliação do cronograma preliminar 

Cronograma do Projeto 2016 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 

PLANO DO PROJETO 

Objetivos e Metas do Projeto                   

Identificação das expectativas                   

Abrangência                   

Equipe do projeto, estrutura, papéis e responsabilidades;                   

Fatores Críticos de Sucesso do Projeto;                   

Etapas do Projeto;                   

Cronograma Preliminar;                   

Padrões de Documentação e de Comunicação do Projeto;                   

Recursos Necessários;                   

Orçamento do projeto;                   

EXECUÇÃO DO PROJETO 

Diagnóstico da Situação Atual;                   

Desenvolvimento da Situação Proposta;                   

Implementação ou simulação da proposta;                   

CONTROLE DO PROJETO 
Ações preventivas e corretivas;                   

Ajustes no fluxo e interfaces, políticas e procedimentos;                   

CONCLUSÃO Conclusões e recomendações.                   

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Quadro 11 - Avaliação cronograma real 

Cronograma do Projeto 2016 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov 

PLANO DO 
PROJETO 

Objetivos e Metas do Projeto                       

Identificação das expectativas                       

Abrangência                       

Equipe do projeto, estrutura, papéis e responsabilidades;                       

Fatores Criticos de Sucesso do Projeto;                       

Etapas do Projeto;                       

Cronograma Preliminar;                       

Padrões de Documentação e de Comunicação do Projeto;                       

Recursos Necessários;                       

Orçamento do projeto;                       

EXECUÇÃO DO 
PROJETO 

Diagnóstico da Situação Atual;                       

Desenvolvimento da Situação Proposta;                       

Implementação ou simulação da proposta;                       

CONTROLE DO 
PROJETO 

Ações preventivas e corretivas;                       

Ajustes no fluxo e interfaces, políticas e procedimentos;                       

CONCLUSÃO Conclusões e recomendações;                       

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Quadro 12 - Soluções selecionadas / cronograma original 

  
Estrutura Analítica de Projeto - EAP  

Implementação 
Consultoria Bar de Rock 

ÍTE
M 

DESCRIÇÃO 

Cronograma 

1
2

-j
u

n
 

1
9

-j
u

n
 

2
6

-j
u

n
 

3
-j

u
l 

1
0

-j
u

l 

1
7

-j
u

l 

2
4

-j
u

l 

3
1

-j
u

l 

7
-a

go
 

1
4

-a
go

 

2
1

-a
go

 

2
8

-a
go

 

4
-s

e
t 

1
1

-s
e

t 

1
8

-s
e

t 

2
5

-s
e

t 

2
-o

u
t 

9
-o

u
t 

1
6

-o
u

t 

2
3

-o
u

t 

3
0

-o
u

t 

6
-n

o
v 

1
3

-n
o

v 

1 IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO FINANCEIRA                                               

1.1 
  

IDENTIFICAÇÃO DE SOFTWARES DISPONÍVEIS NO 
MERCADO 

                                              

1.2   DECISÃO DE SOFTWARE A SER IMPLEMENTADO                                               

1.3   IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE                                               

1.3.
1   

    
Treinamento para colaboradores que utilizarão o 
sistema. 

                                              

2 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO                                               

2.2   DESENVOLVIMENTO DO FLUXO DE CAIXA                                               

2.2.
1   

    
Análise do fluxo de caixa com base nos relatórios do 
sistema 

                                              

2.2.
2   

    Material de apoio a utilização do fluxo de caixa;                                               

2.2.
3   

    
Treinamento do empreendedor da utilização do fluxo 
de caixa; 

                                              

2.2.
4   

    
Acompanhamento da utilização do fluxo de caixa; 

                                              

3 DEFINIÇÃO DE INDICADORES                                               

3.1   ESTUDO DO TICKET MÉDIO                                               

3.1.
1   

    Extrair reltórios do sistema                                               

3.2   CÁLCULO DO PONTO DE EQULÍBRIO                                               

3.2.
1   

    Calcular o ponto de equilibrio                                               

4 APURAR INDICADORES                                               

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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Quadro 13 - Soluções selecionadas / cronograma real 

  
Estrutura Analítica de Projeto - EAP  

Implementação 
Consultoria Bar de Rock 

ÍTE
M 

DESCRIÇÃO 

Cronograma 

1
2

-j
u

n
 

1
9

-j
u

n
 

2
6

-j
u

n
 

3
-j

u
l 

1
0

-j
u

l 

1
7

-j
u

l 

2
4

-j
u

l 

3
1

-j
u

l 

7
-a

go
 

1
4

-a
go

 

2
1

-a
go

 

2
8

-a
go

 

4
-s

e
t 

1
1

-s
e

t 

1
8

-s
e

t 

2
5

-s
e

t 

2
-o

u
t 

9
-o

u
t 

1
6

-o
u

t 

2
3

-o
u

t 

3
0

-o
u

t 

6
-n

o
v 

1
3

-n
o

v 

1 IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO FINANCEIRA                                               

1.1 
  

IDENTIFICAÇÃO DE SOFTWARES DISPONÍVEIS NO 
MERCADO 

                                              

1.2   DECISÃO DE SOFTWARE A SER IMPLEMENTADO                                               

1.3   IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE                                               

1.3.
1   

    
Treinamento para colaboradores que utilizarão o 
sistema. 

                                              

2 ESTRUTURAÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO                                               

2.2   DESENVOLVIMENTO DO FLUXO DE CAIXA                                               

2.2.
1   

    
Análise do fluxo de caixa com base nos relatórios do 
sistema 

                                              

2.2.
2   

    Material de apoio a utilização do fluxo de caixa;                                               

2.2.
3   

    
Treinamento do empreendedor da utilização do fluxo 
de caixa; 

                                              

2.2.
4   

    
Acompanhamento da utilização do fluxo de caixa; 

                                              

3 DEFINIÇÃO DE INDICADORES                                               

3.1   ESTUDO DO TICKET MÉDIO                                               

3.1.
1   

    Extrair reltórios do sistema                                               

3.2   CÁLCULO DO PONTO DE EQULÍBRIO                                               

3.2.
1   

    Calcular o ponto de equilibrio                                               

4 APURAR INDICADORES                                               

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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3.3. AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO 

 

O projeto teve um saving de 35% do valor total previsto no orçamento inicial. 

 

Quadro 14 - Orçamento previsto 

Recurso Necessário Qtde Valor Total 

Telefonia Móvel Pessoal 4 R$ 50,00 R$ 200,00 

Impressões 150 R$ 0,30 R$ 45,00 

Carro Pessoal / Combustível 2 R$ 100,00 R$ 200,00 

Total     R$ 445,00 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Quadro 15 - Orçamento realizado 

Recurso Necessário Qtde Valor Total %Variação 

Telefonia Móvel Pessoal 4 R$ 20,00 R$ 80,00 -60% 

Impressões 200 R$ 0,30 R$ 60,00 33% 

Carro Pessoal / Combustível 2 R$ 75,00 R$ 150,00 -25% 

Total     R$ 290,00 -35% 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

3.4. AVALIAÇÃO DO PDCA 

 

O ciclo PDCA, é uma ferramenta utilizada para melhoria, ou seja, ela visa o 

aperfeiçoamento e a celeridade dos processos utilizados em todas as áreas da 

empresa, identificando causas de problemas e encontrando soluções viáveis para 

acabar com o problema ou ao menos reduzir seus impactos na empresa, de forma 

recorrente. 

Para este projeto o método foi eficaz para reparar os problemas macro pré-

identificados relacionados à falta de controle financeiro. Porém, ao decorrer do 

projeto, identificaram-se outras variáveis micros que poderão ser estudadas pelo 

patrocinador do projeto, para que haja uma melhoria contínua em seu negócio. 

Trazendo melhores resultados para a empresa caso sejam realizados: 

 

 Ajuste de pagamentos versus recebimentos garantindo que o fluxo de 

caixa seja saudável diariamente; 

 Estudo de novos fornecedores, para identificar potenciais parceiros 

com melhores prazos de pagamento e preços mais competitivos; 
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 Planejamento tributário, podendo identificar melhores condições de 

tributação dos seus produtos e serviços, e enquadramento da 

empresa, visando a redução de pagamento de impostos; 

 Estudo do público alvo, para garantir a atratividade da empresa; 

 Levantamento de produtos similares e/ou substitutos; 

 Reavaliação de custos indiretos a empresa, o que impacta 

diretamente no preço de venda dos produtos; 

 Para melhores resultados, o prazo de acompanhamento e análise dos 

indicadores deveria ter sido maior para números mais assertivos. 

 

3.5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados obtidos pela empresa, através da implementação do software, 

foram satisfatórios, pois a partir desse projeto o controle financeiro acontece de 

forma online e traz a visibilidade necessária para gestão do negócio, facilitando as 

tomadas de decisões. A estruturação do controle financeiro, que para este projeto 

era o principal objetivo, ocorreu conforme o esperado. 

Conforme evidenciado na apuração dos resultados, o fluxo de caixa foi 

efetuado. A partir dos dados coletados no sistema, pode ser analisado mensalmente 

o ticket médio. 

O ponto de equilíbrio da empresa é uma informação de extrema importância 

para que o negócio não tenha prejuízo, e a partir do sistema as informações são 

obtidas com maior assertividade. 

Para melhor avaliação dos resultados deste projeto, realizou-se uma 

estrapolação dos pagamentos de juros mensais, utilizando como base os valores 

levantados na situação do diagnóstico atual, onde ao final do período de 

comparação, a empresa estaria pagando o montante de R$134.201,88 de juros, 

fruto dos problemas de gestão financeira.  

Segundo nossa análise e como demonstrado no item 3.1.4, a solução se 

dará em até 27 meses, onde o montante de juros a serem pagos deve chegar a 

R$31.512,71. 

O gráfico abaixo apresenta os juros pagos nos três meses de diagnóstico da 

situação atual, e utilizando a ferramenta Excel foi acrescentada uma linha de 
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tendência linear, conforme realizado na projeção de redução de pagamento de juros 

com a implementação do sistema. Foi utilizado o mesmo horizonte, onde já foi 

evidênciada a solução do problema, sendo este de 27 meses. 

 

Gráfico 7 - Projeção de pagamento de juros s/ implementação 

 

Fonte:Elaborado pelas autoras 

 

De forma rápida a subtração do valor projetado com a implementação o 

saving deste projeto é de R$102.689,17. Porém, por ser uma projeção de um 

período de 27 meses, foi cálculado o valor presente líquido de saving na ferramenta 

Excel, utilizando como base a taxa selic anual oficial do ano 2016 (14,15%), 

chegando ao valor de R$80.038,32, sendo esta a receita esperada pelo projeto com 

a implementação do sistema, caso não haja situações adversas e o sistema seja 

utilizado de forma adequada. 

Ressaltamos a importância da continuidade da avaliação dos resultados, 

pois devido ao pouco tempo de acompanhamento eles podem não ser exatos, as 

empresas quando migram suas metodologias de gerenciamento como no caso deste 

projeto tendem a levar um tempo para conseguir mensurar os resultados de forma 

real.  

Alguns resultados são atingidos e mensurados de médio à longo prazo, por 

este motivo, demonstrações financeiras significativas neste momento não poderão 

ser observadas. 
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4. AÇÕES CORRETIVAS 

 

4.1. AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 

 

Para ações preventivas, conforme já citado anteriormente, a manutenção do 

sistema deve ser realizada de forma consistente e recorrente, para assegurar que as 

informações estejam sempre atualizadas. Segundo Oliveira (2014, p. 149) 

 

As questões da manutenção e, principalmente do 
aprimoramento dos seviços de consultoria realizados 
nas empresas-clientes não são, na maior parte das 
vezes, tratadas com a devida importância. 
Normalmente, considera-se o serviço de consultoria 
apenas durante seu período de realização, dentro de 
uma estrutura de administração de projetos, com uma 
preocupação de se avaliar apenas os resultados 
deste projeto de consultoria. Neste momento, é 
quebrado o vínculo entre o consultor e a empresa-
cliente, o que pode direcionar o resultado do projeto 
de consultoria para rumos inadequados, tais como 
seu esquecimento ou desvirtuamento na aplicação. 

 

Para ações corretivas, percebe-se que o sistema MarketUp já está 

consolidado no mercado e conforme detectado no processo de acompanhamento, 

não foram encontrados problemas na utilização do sistema. Caso sejam detectadas 

issues no sistema a partir da finalização da assessoria, os casos deverão ser 

tratados juntamente ao time de suporte do software pela central de atendimento.  

Vale ressaltar que por ser um software gratuito, algumas dúvidas podem ser 

esclarecidas no próprio site da empresa, escolhendo o módulo serão apresentadas 

questões recorrentes à utilização. Se a dúvida persistir, poderão ser abertos 

chamados que serão atendidos por um colaborador da empresa MarketUp. 
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Figura 42 - Suporte Market-Up 

 

Fonte: MarketUp 
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Figura 43 - Perguntas frequentes módulo financeiro 

 

Fonte: MarketUp 
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5. CONCLUSÃO 

 

5.1. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Após as análises realizadas na empresa, fundamentadas teoricamente, 

concluiu-se que o processo de consultoria trouxe resultados positivos a expectativa 

do cliente, uma vez que o principal problema detectado foi a falta de ferramentas 

que possibilitassem o gerenciamento financeiro.  

É importante que as empresas busquem constantemente a melhoria para 

que estejam sempre competitivas, principalmente em se tratando de micro e 

pequenas empresas, pois geralmente elas têm como característica possuir uma 

margem pequena em seu fluxo de caixa, o que faz com que, muitas vezes, não 

tenha saldo suficiente para quitar todas as dívidas mensais, obtendo prejuízo e, 

consequentemente, pagando juros. Se o sistema oferecido ao cliente, for utilizado de 

forma eficaz e o cliente for persistente em seu uso, a médio e longo prazo sua 

margem será relativamente maior, trazendo maior conforto e controle sobre seu fluxo 

de caixa e margem de lucro. 

Para a tomada de decisão, baseada em critérios técnicos, a metodologia 

AHP auxilia nas decisões de tomada em grupo, quando se tem mais de uma 

alternativa e não há consenso em qual utilizar, tornando a decisão de caráter 

técnico, onde os critérios escolhidos são analisados individualmente, para em 

seguida serem dado a eles pesos, de acordo com seu grau de relevância.  

Após analisar os critérios e seus pesos para o projeto, o software escolhido 

foi o MarketUp, que permitiu que através do fluxo de caixa, o cliente obtivesse seu 

ticket médio e ponto de equilíbrio, podendo obter decisões mais precisas e 

consistentes em sua gestão. Após a implementação, para que haja maiores 

resultados, cabe ao cliente a escolha de manter o sistema alimentado. Viu-se que, 

se utilizado de forma adequada, a estimativa é de que o software reduzirá o 

pagamento de juros em até R$80.000,00, para os próximos dois anos. 

No geral, percebe-se que há certa resistência ao uso de sistemas gerenciais 

de computador, por parte das pequenas e micro empresas. Porém, percebeu-se que 

com esforço concentrado e planejamento, de forma não complexa, como se 

imaginava no início, consegue-se implementar, implantar e gerar benefícios na 

aquisição de um software de sistema gerencial. Recomenda-se, como estudos 
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futuros, uma avaliação sobre outros softwares para outros ramos, que possam 

relatar que esta percepção identificada no segmento de bares e restaurantes, é a 

mesma ou não, para verificar se é uma tendência. Sugere-se também, uma maior 

utilização do método AHP, para que de forma técnica chegue-se a melhor solução a 

cada problema detectado. 
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APÊNDICE A – Evolução Diária de Entradas e Saídas do Mês de Fevereiro 

 

Gráfico 8 - Evolução Diária de Entradas e Saídas de Fevereiro 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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APÊNDICE B – Evolução Diária de Entradas e Saídas do Mês de Abril 

 

Gráfico 9 - Evolução Diária de Entradas e Saídas de Abril 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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APÊNDICE C – Evolução Diária de Entradas e Saídas do Mês de Maio 

 

Gráfico 10 - Evolução Diária de Entradas e Saídas de Maio 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
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ANEXOS
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Pesquisa de Diagnóstico Negócio a Negócio 

Fonte: Sebrae 
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