
Consultoria Júnior 

Projeto Interdisciplinar executado pelos estudantes do 6º ano A e B 



Disciplinas participantes 

Matemática 

(Profª Milena Nunes) 

 

Língua Portuguesa 

(Profª Marcele Hardmann) 

 

Redação 

(Profª Aline Vilela) 

                            História 

                 (Profª Maiara Alves) 

 

Geografia 

(Profª Regina Andrade) 

 

Ciências 

(Profª Luciane Escobar) 

 
Espanhol 

(Profª Maiara Bonfim) 

 

 

 



A Empresa - cliente 

           

          

 

       

           

          Nome da empresa: Mendel Fly Calçados Ltda. 

          Proprietários: Sérgio Guanabara e Osvaldo Cerqueira 

          Endereço: Rua da Ladeira, 123 

          Cidade: Cachoeira - Bahia 



A sede: Cachoeira - Ba 

 



Histórico 

Empresa do ramo de calçados, fundada em 2000 por dois ex-

colegas de trabalho de indústrias químicas, Sr.  Sérgio Guanabara e 

Sr. Osvaldo Cerqueira, que se mantêm em sociedade até hoje. 

Como não são administradores nem economistas, se perderam na 

administração do seu negócio, depois de uma década, e não sabiam 

como, de fato, estava a empresa. 

 



A sede: localização 

 

  A sede da empresa fica locada num prédio tombado pelo Iphan (Instituto 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), construído no início do século 

XIX e estava em condições precárias. 

  A área externa, igualmente, descuidada, encontrava-se com a vegetação 

nativa crescendo desordenadamente, com a presença de cobras e escorpiões, o 

que era bastante preocupante, não só para os funcionários da empresa, como 

para a comunidade em geral. 



  Havia, nessa área externa 

e pertencente à empresa, uma 

lagoa em condições precárias, 

bem poluída, a ponto de 

exalar odores desagradáveis 

com bastante intensidade. 

 

 A sede: condições iniciais 



Realidade 

  A empresa estava mal administrada, o que fez com que seus 

sócios procurassem a ajuda de profissionais da área para prestar 

consultoria, analisando as saídas e entradas de dinheiro, 

detectando onde estavam as falhas (se haviam realmente) e, se 

fosse o caso, solucioná-las. 



Produto: apresentação 

O sapato, produto da empresa, é 

inovador, diferente e muito bem 

aceito em todo o país e no exterior. 

Os calçados são produzidos em 

couro com solados em borracha. 

 

 

 



Produto: distribuição 

A empresa vende seus produtos numa loja (varejo) situada nas 

mesmas dependências da fábrica, no centro do município de 

Cachoeira. 

O faturamento é, ainda, reforçado pelas exportações (vendas no 

exterior) e vendas no atacado (para sapatarias). 



Quadro de funcionários 

Na fábrica: 

1 gerente; 

1 vendedor de atacado; 

1 comprador; 

2 cortadores de couro; 

2 costureiros; 

2 embaladores; 

2 funcionários de serviços gerais; 

2 seguranças (turnos opostos); 

             2 motoristas. 

Na loja: 

1 gerente da loja; 

3 vendedores da loja; 

2 funcionários de serviços gerais; 

                 2 seguranças (turnos  opostos). 



   Informações passadas pelos 

sócios aos consultores 

  O proprietário do terreno vizinho fizera a proposta de comprar a parte do 

terreno da fábrica que estava sem utilização. Ele oferecera R$ 200,00 pelo 

metro quadrado; 

  Os funcionários estavam na quantidade mínima possível, não sendo viável a 

dispensa de nenhum deles; 

    Cada par de sapatos tinha o custo de R$ 140,00 e era vendido por  R$ 

200,00; 

    Foi tomado um empréstimo pela empresa no mês de fevereiro do ano 

passado, com início de pagamento em março do mesmo ano, onde ficou fixado 

o pagamento de 17 prestações mensais de R$ 6.000,00. 



Mais dados 

  Ficou decidido que os sócios tirariam da empresa, cada um, no mínimo, R$ 

6.000,00 mensais. Caso não conseguissem retirar este valor mensal, desistiriam 

e partiriam para empregos tradicionais; 

  Todos os funcionários trabalhavam 8 horas por dia, 5 vezes por semana; 

  Na época, a empresa pagava R$ 2.000,00 de IPTU (Imposto Predial e 

Territorial Urbano) à Prefeitura de Cachoeira. 

 



  Planta do terreno da fábrica/loja 

 



    Cálculos e preenchimento das 

Planilhas 

 



Tarefas dos consultores 

 Completar a tabela da quantidade de pares de sapatos vendidos nos 

últimos 12 meses; 

 Completar a tabela de faturamento; 

 Preencher a tabela da folha de pagamento nos últimos 12 meses; 

 Completar a tabela de custo; 

 Preencher a tabela de lucro; 

 Calcular quanto a empresa ganharia, caso resolvesse vender a parte do 

terreno inutilizada para o seu vizinho, e verificar se daria para liquidar o 

empréstimo tomado no banco em fevereiro do ano passado. 



Execução Matemática – 6º ano A 



Execução Matemática – 6º ano B 



O que fazer diante da triste 

realidade da empresa?   

Várias sugestões: 

● Vender geladinho na porta da 

empresa; 

● Fazer um canal no youtube com 

desafios; 

● Os sócios se fantasiarem e 

fazerem um som na porta da 

empresa para chamar clientes; 

● Entre outras... 

 



    Até que surge uma luz no fim 

do túnel: Os concursos 

  Editais de concursos com benefícios para empresas privadas que 

tivessem suas sedes locadas em patrimônios tombados pelo 

Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) 



   1º) Projeto Histórico – 

Prefeitura de Cachoeira 
O projeto deveria conter: 

       - Nome da cidade na qual está localizada a sede da empresa; 

       - Nome da equipe de consultores e dos seus componentes; 

       - Pesquisa sobre a relevância da história de Cachoeira no Período Colonial; 

       - Pesquisa sobre a relação de Cachoeira com a Independência da Bahia; 

       - Soluções para a geração de emprego e renda para os moradores do município e 

região, podendo ser através de cooperativas; 

       - Apresentação de soluções para o enriquecimento da educação e cultura da 

comunidade cachoeirense, podendo se dar através da implantação de um museu, 

aproveitando-se da importância histórica do prédio-sede. 



Execução do Projeto Histórico 



MUSEU DA ESCRAVIDÃO E 

RESISTÊNCIA ESCRAVA 

Colégio Mendel Vilas 

Data de entrega: 24/04/2019 

Professora: Maiara Alves 

6º ano A 

 



COOPERATIVA DE TURISMO 

HISTÓRICO E AVENTURA EM 

CACHOEIRA- BA 

 

Colégio Mendel Vilas 

Data de entrega: 24/04/2019 

Professora: Maiara Alves 

6º ano B 

 



 2º) Ciências – Banco BLE 

Financiacion 
O projeto deveria conter:  

       - Nome da cidade na qual está localizada a sede da empresa; 

       - Nome da equipe de consultores e dos seus componentes; 

       - Avaliação das condições ambientais - fauna e flora - do município em questão e 

das proximidades; 

       - Avaliação, através de pesquisas, das condições da água do rio principal da região 

(se houver); 

       - Verificação de campanhas já realizadas na cidade sobre o meio ambiente e sobre 

conscientização da coleta seletiva do lixo; 

       - Proposta de recuperação de áreas degradadas por acidentes ambientais ou por má 

utilização do entorno, analisando, também, a área pertencente à sede da empresa; 

       - Proposta da construção de um parque ambiental com vistas à visitação e 

entretenimento para a comunidade. 



Projeto Ambiental 



    3º) Geografia – ONG Saving 

the Planet 

O projeto deveria conter: 

       - Nome da cidade na qual está locada a sede da empresa 

       - Nome da equipe de consultores e dos seus componentes; 

       - Relevo, vegetação, hidrografia e clima da cidade em questão; 

       - Nome do Distrito-Sede; 

       - Nomes dos distritos e povoados da região; 

       - Rio(s) existente(s) no local e sua(s) importância(s) na região; 

       - Registro de catástrofes ou desastres ambientais ocorridos na região; 

       - Apresentação de hidrelétricas próximas ao local (quando houver); 

       - Desenho detalhado e atualizado do mapa político do município; 

       - Propostas para melhoria e prevenção de possíveis desastres naturais 

( se houver necessidade).    



  Execução do Projeto Geográfico 



Coleta de Dados Atualizados 

 



   Enfim, a carta anunciando os 

vencedores dos concursos... 

 



Resultados dos Concursos 

  Nossos consultores juniores obtiveram êxito em todos os três concursos, 

graças a muito esforço e dedicação.  Com isso, conquistaram todas as 

premiações, fornecendo benefícios para seus clientes. 

● Ganharam a isenção do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) pela 

Prefeitura de Cachoeira, economizando, assim, R$ 2.000,00 mensais, 

diminuindo seus custos; 

● Obtiveram o perdão da dívida junto ao Banco BLE Financiacion, 

economizando, com isso, R$ 6.000,00 mensais, diminuindo seus custos; 

● Conseguiram um subsídio de 1.500 Libras Esterlinas mensais, durante 10 

(dez) anos consecutivos, aumentando o seu faturamento (pela ONG Saving 

the Planet). 

 



Conclusão 

 

  Com esses benefícios conquistados, a empresa, em seu 

pior mês, atingiria (através de previsão dos anos 

anteriores) um lucro de R$ 13.865,00. 

  Com isso, atingiria o mínimo considerado pelos sócios 

para o não fechamento da fábrica/empresa (estipulado em 

R$ 12.000,00) 



Parecer do 6º ano A 

Representante da Consultoria: 

Beatriz Neiva 



Parecer do 6º ano B 

Representante da Consultoria: 

Caio Eduardo 



Os sócios agradecem... 

      

      É com imensa satisfação que informamos que, 

diante da nova realidade da empresa, não 

fecharemos mais as nossas portas nem 

declararemos falência. 

     Agradecemos o trabalho realizado por toda a 

equipe de Consultoria que, com bastante eficiência 

e empenho, conseguiram aumentar os nossos 

lucros. 

     Obrigada a todos! 

*Imagens e coleta de dados apresentados são fictícios. 

 

                         Sérgio Guanabara e Osvaldo 

Cerqueira 


