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PROPOSTA DE TRABALHO INTERDISCIPLINAR 

 
Consultoria Júnior 
O trabalho se propõe, de forma interdisciplinar, a incentivar os estudantes 

a trabalharem em equipe para atingirem um objetivo, que é o de “salvar” uma 
empresa da falência. 

Serão equipes de 5 a 6 “consultores financeiros”, que, ao analisarem os 
dados financeiros da empresa em questão, detectarão que o negócio está 
praticamente falido. 

A empresa Mendel Fly Calçados foi fundada em 2000 na cidade de 
Cachoeira por dois ex-colegas de trabalho de indústrias químicas, que se 
mantêm em sociedade até hoje. Como não são administradores nem 
economistas, se perderam na administração do seu negócio e não sabem 
como, de fato, está a empresa. 

Por conta dessa má administração, seus sócios procuraram a ajuda de 
nossos “profissionais” da área para prestarem consultoria financeira, 
analisando as entradas e saídas de dinheiro, detectando onde estão as falhas 
(se houver) e, se for o caso, solucioná-las. Os consultores deverão dar um 
parecer objetivo, concluindo se a empresa está ou não no caminho certo. 

No andamento das análises financeiras, os “consultores” receberão 
notícias de concursos a serem realizados com benefícios para a empresa 
vencedora, assim como para a comunidade de Cachoeira. Tais concursos 
serão promovidos: 

Pela Prefeitura de Cachoeira, objetivando um projeto voltado à área de 
História, incluindo a recuperação do imóvel em que a sede da empresa está 
situada; 

Pela ONG inglesa “Saving the Planet”, estimulando um projeto voltado à 
área de Geografia englobando coleta de dados atualizados e mapeamento do 
local; 

Pelo Banco Líder España, do qual a empresa é cliente, propondo um 
projeto de Ciências, voltado ao meio ambiente, analisando as condições 
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ambientais da área externa da sede, assim como recuperando uma lagoa 
existente nesse local, que há muitos anos encontra-se poluída. 

Todos esses projetos estarão voltados à melhoria das condições de vida 
da comunidade, fazendo com que a população local se beneficie, da melhor 
forma, com essas melhorias e possam ter acesso a tais ambientes após as 
interferências. 

Esses anúncios dos concursos virão escritos na língua do país de origem, 
daí a parceria com as disciplinas de Linguagens. Os benefícios aos 
vencedores do concurso virão em forma de isenção do IPTU, subsídios, em 
libras, por dez anos, e perdão da dívida bancária pelo banco credor. 

A partir daí, as equipes de consultores trabalharão intensamente para 
ganharem esses concursos e, com isso, poderem ajudar os seus clientes (já 
que estes estão pensando seriamente em fechar as portas e partir para outros 
negócios), além de beneficiar a comunidade de Cachoeira. 

 

HABILIDADES 

 
Os estudantes desenvolverão cálculos matemáticos, constatando a real 

importância dessa disciplina para a organização financeira na vida pessoal e 
empresarial, construindo gráficos e fazendo a conversão de moedas para o 
Real. Entenderão, de forma clara e prática, a grande diferença entre 
faturamentos e lucros. 

Ao receberem os anúncios dos concursos, os estudantes analisarão, de 
forma detalhada e atualizada, aspectos históricos, geográficos e 
ambientais da cidade de Cachoeira, sempre com o foco na contribuição 
social positiva para a comunidade. 

Em sala de aula, haverá a tradução das línguas estrangeiras, tanto 
para a leitura da Carta-Edital dos concursos, quanto para a leitura da Carta-
Anúncio dos vencedores. 

Eles, também, exercitarão o trabalho em equipe para o objetivo comum – 
tirar a empresa do vermelho – sem esquecer da sua importância social para a 
comunidade local. 

 

TEMA 

Consultoria Júnior – consultoria financeira de uma empresa privada 
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SUB TEMAS 

 
- Cálculos de matemática para análise; 
- Diferença entre faturamento e lucro; 
- Tipos de gráficos; 
- Noção de porcentagem; 
- Conversão de moedas; 
- Importância do município de Cachoeira para o estado da Bahia; 
- Relação de Cachoeira com a Independência da Bahia; 
- Relevância da história de Cachoeira na época colonial; 
- Criação de um Museu na sede da empresa; 
- Importância da Hidrelétrica de Pedra do Cavalo situada na região; 
- Verificação dos possíveis impactos da barragem no seu entorno, caso 

ocorresse uma quebra da barragem; 
- Aspectos físicos do município de Cachoeira; 
- Análise da flora e da fauna da região; 
- Condições da água do Rio Paraguaçu, principal rio da região; 
- Análise e recuperação de uma lagoa situada área da empresa; 
- Verificação de campanhas sobre coletas seletivas na região; 
- Tradução, em espanhol ou inglês, dos editais dos concursos, dos 

projetos realizados e dos anúncios aos vencedores; 
- Elaboração de uma Carta-Parecer, expondo aos seus clientes todo o 

processo realizado ao longo do trabalho e suas conclusões. 
 

 

CRITÉRIOS AVALIATIVOS PESO 

Criticidade 0,5 

Expressão oral, clareza e postura na apresentação 0,5 

Organização, planejamento e dedicação nas etapas do 
trabalho e na apresentação 

0,5 

Atualização dos conteúdos das pesquisas 0,5 

Domínio de conteúdo e escrita 0,5 

Recursos didáticos 0,5 
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