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RESUMO 

DALCANALE, Danielle. Sistema de lnforma~o Gerencial para Micro e Pequenas Corretoras 
de Seguros situadas na Regiao Central da cidade de Curitiba, no Parana. Desenvolvemos 
este trabalho com o objetivo de propiciar aos s6cios de micro e pequenas Corretoras de 
Seguros, especificamente, mas nao exclusivamente, as situadas na Regiao Central de 
Curitiba, no Estado do Parana, ferramentas simples e de facil manuten9llo para melhor 
gerenciarem seus empreendimentos. 
0 projeto surgiu da experiencia da autora da monografia em urn escrit6rio de consultoria que 
presta servi~s a algumas Corretoras de Seguros e aos corretores pessoa fisica e juridica 
associados ao SINCOR - PR - Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de 
Seguros, Resseguros, Vida e Capitalizac;So do Estado do Parana, que atraves de suas 
consultas e duvidas despertaram o interesse em desenvolver este trabalho. 
A separa~o das despesas particulares e das da pessoa juridica (empresa) eo primeiro 
passo para uma administrac;ao sensata e correta. Dessa forma procuramos evitar a retirada 
de recursos da empresa para fins diversos aos empresariais, correndo muitas vezes o risco 
da falta de disponibilidade para o pagamento das obriga~es da Corretora, ao passo que as 
despesas do s6cio estariam em primeiro plano. 
Defini¢es de Corretora de Seguros, Micro e Pequena Empresa e Sistemas Gerencias 
tambem constam no trabalho para facilitar a compreensao por profissionais que pretendem 
iniciar nesta area. 
A principia discorremos sobre No~es de Contabilidade que serao muito uteis para a 
compreensao e complementa~o dos retat6rios apresentados, daremos defini~es de 
Balanyo Patrimonial, Demonstrac;ao de Resultado do Exercicio e Balancete de Verificayao. 
A seguir teremos a apresenta~o dos Controles Gerenciais propriamente ditos, com 
planilhas para controle de comissoes a receber, contas a pagar, folha de pagamento, custos 
do servi~. despesas gerais e pr6-labores. Apresentaremos os modelos, exemplos, 
aplicayaes e explicayees sobre o seu preenchimento. 
Ao final, com os modelos propostos ja apresentados, o empresario tera como acompanhar a 
situayio do seu neg6cio e aplicar as corre~es julgadas necessarias. 

Palavras~chave: corretora de seguros; micro e pequena empresa; contabilidade; controle 
gerencial. 
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1 - APRESENTAc;Ao 

1.1 -INTRODUCAO 

0 brasileiro sempre teve fama de empreendedor, porem, na maior parte das 

vezes, falta ao micro e/ou pequeno empresario a preparayao e o conhecimento 

necessaries para gerir e administrar um neg6cio. Na area de servi9Qs de corretagem 

de seguros nao e diferente: sabra disposiyao, mas ha carencia de preparo para 

controlar as finan~s, as receitas e despesas gerais da atividade e, dessa forma, a 

continuidade do empreendimento pode ficar comprometida. 

As formas de controlar uma corretora, do porte que me proponho a estudar, 

podem ser bem simples: planilhas e relat6rios feitos no sistema operacional mais 

conhecido ja sao suficientes para administra-las com bastante precisao. E dessa 

forma que pretendo contribuir para uma melhor gestao de recursos e visao global do 

empreendimento. 

A Regiao Central de Curitiba, onde se situam as corretoras que a consultoria 

onde trabalho presta servi90s, sera a base principal dos meus dados e onde 

analisarei as necessidades dos empreendedores. 

E neste projeto que justificarei a viabilidade, aplicabilidade e importancia 

deste estudo. 

1.2- 0 PROJETO E A IMPORTANCIA DO TEMA 

Nas pr6ximas paginas estarei apresentando o projeto que deu inicio a esta 

monografia e demonstrando os argumentos que serao explorados ao Iongo do 

trabalho. 

1.3- 0 PROBLEMA 

Por que os micro e pequenos empreendedores tam dificuldade em controlar e 

administrar suas empresas? Por que a contabilidade fiscal nao e suficiente para 

supri-Jos de informa¢es? Por que estas empresas constantemente apresentam falta 

de recursos para sustentar suas opera¢es, apesar de urn born nivel de comissoes 
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recebidas? Quais os relat6rios e demonstratives necessaries para que os micro e 

pequenos empresarios da area de corretagem de seguros possam administrar 

melhor seus neg6cios? 

1.4- HIPOTESES 

As micro e pequenas empresas em geral apresentam caracterfsticas pr6prias 

quanta ao nivel de faturamento, tamanho, forma juridica, legislac;Ao, mas o que 

diferencia basicamente estas empresas das de porte maior, e o estagio 

administrativo-gerencial, que pode ser assim resumido: 

a) "administragao por seus fundadores, seus herdeiros ov familiares 

razoava/mente pr6ximos; 

b) Conflitos mais ou menos declarados quanta a profissionaliza~o da 

administraQao; 

c) Falta de pessoa/ qua/ificado em quantidade suficiente para preencher 

todas as fun¢es gerenciais que a complexidade dos neg6cios atuais exige". 

Com as afirmayees acima podemos antever alguns problemas que dificultam 

a administra«;ao gerencial e o controls das corretoras. 

Os micro e pequenos empresarios em geral, especificamente para este 

projeto os empreendedores em corretoras de seguros, tern dificuldade em entender 

e analisar as demonstra¢1es contabeis mais basicas, como o balanc;o patrimonial e 

a demonstragao de resultados, devido a falta de conhecimento tecnico e por, na 

maioria das vezes, acreditarem que a contabilidade tam simplesmente a fun9So de 

suprir aspectos fiscais. Assim nao conseguem visualizar a sua receita, os custos 

para o oferta dos servic;os, suas despesas gerais e, tampouco, o retorno do seu 

investimento. 

Outro problema bastante comum e a "confusao" que os empresarios fazem 

entre a Pessoa Jurldica e a Ffsica, descapitalizando constantemente a empresa para 

o pagamento de despesas pessoais e sem entender o porque da corretora estar 

com o saldo de caixa e contas correntes baixos ou, destas ultimas, ate negatives. 

Algumas hip6teses para a soluyao do problema sao: 

~ Necessidade de controle do fluxo de caixa; 
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- Observayao de procedimento de ayao para separa~o das finan<;as da 

pessoa fisica das da pessoa jurfdica; 

Apresentayao sumaria dos pontos principais das demonstrac;Oes 

conttibeis; 

~ Desenvolvimento de planilha no Excel para controle, entre outros, dos 

Adiantamentos de Segurados, Contas a Pagar, e Despesas Gerais~ e 

- Para que haja maior controle dos Serviyos Prestados e das Contas a 

Receber, faz-se necessaria urn controle das comissoes atraves de 

planilhas individualizadas por cliente (as Seguradoras). 

1.5- JUSTIFICATIVA 

Trabalho ha alguns anos em um escrit6rio de consultoria contabil e fiscal e, 

entre outros, prestamos consultoria aos corretores associados ao Sincor - PR -

Sindicato dos Corretores e das Empresas Corretoras de Seguros, Resseguros, Vida 

e Capitalizay§o do Estado do PR. Tambem fazemos a contabilidade fiscal de 06 

(seis) micro e pequenas corretoras de seguros localizadas na regiao central de 

Curitiba e, neste periodo, os s6cios das empresas expressaram a necessidade de 

encontrar formas de gerir seus neg6cios e entender todas as etapas financeiras 

(neste projeto com enfoque gerencial) entre a "preparayao" e a efetiva venda do 

service>. 0 objetivo deste trabalho e apresentar algumas ferramentas para suprir esta 

demand a. 

De acordo com pesquisa do Sebrae, o total de empresas formais em atividade 

no Brasil, em 2001, alcangava 4,63 milhoes de unidades, nos setores da industria, 

comercio e serviyos. As microempresas representavam 93,9 % do total de firmas. 0 

conjunto das micro e pequenas empresas alcan<;ava 99,2 % do total. Apenas 0,3 % 

das empresas e de grande porte ( empregando mais de 500 pessoas na industria ou 

mais de 100 pessoas nos setores do comercio e serviyos). 

A distribuiyao das firmas por setor mostra que, no setor de serviyos, as 

microempresas correspondem a 92,8% do total, portanto e muito importante munir 

estes empreendedores de ferramentas simples que propiciem um retomo satisfat6rto 

e a continuidade do neg6cio. 



4 

Em Curitiba ha cerca de 762 corretoras de seguros pessoa jurfdica e 1407 

corretores pessoas fisicas, segundo dados do Sincor-PR. Do montante total, 1005 

estao situadas no Bairro Centro, sendo um mercado com bastante potencial a ser 

avaliado e suprido com sistemas de gestao empresarial. 

Pretendo com este projeto apresentar formes simples e de facil entendimento, 

atraves de planilhas e outros instrumentos julgados necessaries, para que os micro e 

pequenos empresarios das corretoras possam gerir seus neg6cios de forma a gerar 

lucros e propiciar a sua continuidade em um mercado altamente competitive e 

tambem demonstrar a importancia de uma separat;ao entre as contas da empresa e 

dos s6cios, atraves de urn sistema de remuneraoao compatrvel com os resultados da 

corretagem, a Legisla~o Fiscal e a manutenoao do neg6cio. 

1.6- OBJETIVOS 

1.6.1 - Objetivo Geral 

Relacionar e apresentar, de maneira simples e de facil compreensao, atraves 

de planilhas e relat6rios, os controles basicos para gerenciar uma corretora de 

seguros. 

1.6.2· Objetivo Especifico 

Auxiliar o micro e pequeno empreendedor na gestae de seus neg6cios, 

atraves da demonstra~o e explanac;So da forma de uso e da importancia dos 

seguintes relat6rios: 

• Comissoes a receber 

• Contas a pagar: subdividido em mensais e esporadicas 

• Controte de Caixa e Bancos 

• Controle dos adiantamentos aos segurados 

• Custo dos materiais empregados para a presta~o do serviyo 

• Custo dos serviyos empregados para a prestac;ao do serviyo 

• Folha de pagamento 

• Despesas gerais 
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• Remunera~o dos s6cios (pr6-labore e distribuiyao de Iueras} 

Apresentar uma breve explicagao de alguns pontos essenciais das seguintes 

demonstrac;oes contabeis: batancete, bafanc;o e ORE - demonstrac;§o de resultado 

do exercfcio - e que auxiliarao na gestao da corretora. 

Conscientiza-los, de forma sucinta, da importancia e necessidade da 

separagao das contas da Pessoa Ffsica da Jurfdica, tanto pelo aspecto da obtenc;ao 

de lucre, saude financeira e continuidade da empresa, quanta pelos aspectos legais 

(legislayao fiscal e principios contabeis). 

1.7· EMBASAMENTO TEORICO 

Diversas publicac;oes dao enfase a importancia da micro e pequena empresa 

para a economia na gerac;ao de empregos e distribuiyao de renda e tambem o papal 

do contador para auxiliar no seu sucesso. 

Para aumentar as chances de uma empresa, seja qual for o ramo, ter 

sucesso, primeiramente se faz necessaria possuir controles gerenciais eficientes, 

que nao necessariamente precisam ser complexes, mas primordialmente devem 

demonstrar informaQc3es precisas e confiaveis. 

Cadore (Helio Cadore, diretor-superintendente do Sebrae-PR) destaca que, 

conforme pesquisas recentes, das cerca de 4, 1 milhoes de empresas formais do 

pals, 98% sao de micro e pequeno porte. "Etas (as micro e pequenas) sao as 

grandes responsaveis pela descentralizayao dos ativos produtivos do pais e 

contribuem decisivamente para uma melhor distribuiyao de renda. Logo, a micro e 

pequena empresa e o caminho mais curta para diminuir as desigualdades sociais do 

Brasil". As micro e pequenas empresas hoje respondem por mais de 20% do PIB 

brasileiro.1 

A contabilidade atraves de instrumentos simples pode contribuir muito para o 

sucesso destas empresas e possui todos os elementos essenciais para colocar 

estas necessidades em pratica: registro da situaQio econOmica e fiscal das 

empresas. Atraves do aprimoramento de alguns relat6rios e simplificayao de outros 

1 CADORE, Hello. Estimnlar pequenas etnpresas e desafio de prefeitos eleitos- Informalidade abrange mais de 
14,5 milhoos de organiza9(ies de pequeno porte no Brasil. Gazeta do Povo, Curitiba, Snmula de Neg6cios, p. 8, 
15/1112004. 
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e possfvel fornecer as corretoras os instrumentos essenciais para possibilitar a sua 

gestae eficiente e de resultados. 

Segundo o livro "Controles lntemos Contabeis e Alguns Aspectos de 

Auditoria" que faz parte da Coleyao Seminaries CRC-SP I IBRACON", entende-se 

por controle interne ,,todos os processos e rotinast de natureza administrative ou 

contabil, destinados a fazer com qua na empresa: (a) os colaboradores respeitem e 

adiram as pollticas tragadas pela alta administragao; (b) os ativos tenham sua 

integridade protegida; e (c) as operagljes sejam adequadamente registradas, em sua 

totalidade, nos registros contabeis e fidedignamente retratadas pe/as demonstragdes 

financeiras." 

Segundo este mesmo livro, a faceta do controle de garantir a integridade e a 

adequayao dos registros contabeis e menos conhecida e tern merecido menor 

atenyao da parte de nos contadores e ate administradores, nao obstante a 6bvia 

importancia que tern para n6s. Sa considerarmos a contabilidade nao s6 quanto a 

sua finalidade de informar donos, acionistas, Estado e fornecedores (publico 

externo ), mas tambem quanta a seus objetivos de gera<;ao de informagao gerencial 

(publico interne), vamos compreender que a contabilidade e um mecanisme que 

deve coletar informayaes corretas, completas e acuradas sabre todas as operayees, 

direitos e obrigac;Qes da empresa, tendo tambem por func;ao registrar tudo isso de 

forma sistematica e de acordo com criterios predefinidos, representando uma 

ferramenta essencial de controle. 

0 que e precise entender tambem a respeito de controle interne e que ele nao 

e necessariamente um complexo sistema de retinas e procedimentos burocraticos e 

que nem e precise, para ele funcionar a contento, que seja implementado 

exatamente como se encontra nos livros. A arte e a sensibilidade do administrador 

residem exatamente na capacidade de implantar sistemas de controle que 

apresentem uma rela((8o custo - beneficia favoravel e suportavel para cada 

empress em particular (p. 16-18). 

Os empresarios, geralmente os micro e pequenos, nao disponibilizam tempo 

para trabalhar a area do conhecimento empresarial, ou seja, fazer cursos de gestae, 

participar de palestras ou qualquer outra atividade de agrega<;ao ou de reciclagem 
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de conhecimentos empresariais. lnfelizmente os mesmos pensam que basta abrir 

uma porta e comeyar a vender um produto que o lucro vern. 

Alem de nao procurarem por pafestras e cursos empresariais, os 

empreendedores, nao buscam ajuda junto ao contader, contratade peta empresa, ou 

junto ae SEBRAE para serem orientades na conduyae de seu neg6cie. 

Muites empresarios veem os contadores como meres elaberaderes de tributes e 

guarda livros/decumentos. 

No caso dos profissienais de contabilidade entendo que estes devem ser mais 

pr6~atives junto aos clientes, temando a iniciativa de femecer e erientar os micro e 

pequenos empresarios em gerir seu neg6cio. 2 

A importancia da contabilidade e dos contreles gerenciais para as micro e 

pequenas empresas ja ficou vislvel nesta pequena expfanayao e, especificamente 

para a area de corretagem de segures cite que «sao bastante promissoras as 

perspectivas para o seguro no Brasil. Com a estabilizagao da economia, a partir da 

criagao do Real, a atividade de seguro teve grande crescimento em sua participagao 

na formagao do PIB Nacional e espera-se uma ampliac;§o multo mais slgnificativa 

nos pr6ximos anos alcanr;ando patamares bem mais elevados em sua contribuir;Bo a 
poupanr;a interna . .a 

2- METODOLOGIA 

A metedelegia de estude empregada sera bibliegrafica, atraves de pesquisas 

em livres, revistas, jernais e sites retacienades ao tema em questao. 

Como trabalho ha alguns anos com micro e pequenos empresarios do setor 

de corretagem de seguros, estes me passaram, ao Iongo do tempo, algumas de 

suas necessidades e sua dificuldade em entender os relat6rios contabeis, por isso 

vou me valer desta breve experiencia para passar algumas noyaes de contabilidade 

e controles, de forma simples e relevante, para auxilia-los na conducao de seu 

neg6cio. 

2 ROCHA, Marcelo. A influ&lcia dos profissionais de contabilidade e governos no sucesso dos micro e pequenos 
empreendimentos. lvww.informanet.com.br. Curitlba. 2004. 
3 FIGUEIREDO, Sandra. Contabilidade de Seguros. Sao Paulo: Atlas, 1997. 
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3.1· 0 QUE E UMA CORRETORA DE SEGUROS 
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Corretora de Seguros e uma sociedade empresarial (Pessoa Juridica) 

constituida, obrigatoriamente, por s6cios corretores de seguros. Em principia, temos 

que o Decreta-lei n. 0 73/66, em seu artigo 122, dispoes que o corretor de seguros e 

o intermediario (legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro) 

entre, de urn lado: a) as sociedades seguradoras e, de outre lado b) as pessoas 

fisicas ou juridicas, interessadas em contratar seguro. 4 

Alias, e condiyao de exigibilidade, para o exercicio desse trabalho, a previa 

obten~o de registro profissional na SUSEP (Superintendencia de Seguros Privados) 

que, ressalte-se, somente, autorizara a expediyao do registro ante a comprova~o 

(pelo corretor) de previa contrata~o de seguro para cobertura de sua 

responsabilidade civil (art. 4°, II da Resoluyao SUSEP n. o 45/2000), embora materia 

pendente de regulamentac;§o. (ibid) 

A Responsabilidade Civil, como bern conceituou Savatier, grande mestre da 

Escola Francesa, e a obrigac;ao que tern alguem de reparar dana causado a outrem 

par ato seu, au de pessoa ou coisa sob sua responsabilidade. 5 

Esse fato decorre da ciencia, por todos, de que o corretor responders, 

individualmente, pelos danos que vier a ocasionar, em func;So das atividades 

exercidas. 

0 artigo numero 125 do Decreta-lei 73166 estabelece que ao corretor de 

seguros e aos seus representantes nao e permitido manter relac;So de emprego au 

de direyao, com sociedade seguradora. Tanto esse fato e importante e atinge a 

todos as corretores, que a SUSEP somente fara o registro profissional se o corretor 

fizer declarac;Bo expressa de que nao e empregado e/ou diretor, de Sociedade 

Seguradora. 

Esse impositivo legal, alias, permite que os corretores de seguros, porque 

realizam trabalho comissionado, tenham seu ingresso mensa! composto de 

4 A.\ttARAL. Lilian Cunha. Considera~ sobre a profissao do "Corretor de Seguro". Revista Ap6lice. Ano 7 -
Edicao 42. Rio de Janeiro: 2002. Artigo gentilmente cedido pela Biblioteca Luiz Mendon~ - FENASEG 
5 TEIXEIRA, Raul. A Responsabilidade Civil do Corretor de Seguros. Revista Viva Seguro. Ano IV- nfunero 
19. Brasilia: 2002. Artigo gentilmente cedido pela Biblioteca Luiz Mendont;a - FENASEG 
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comissoes pagas, simultanaamente, por diversas Seguradoras do ramo, o que seria 

impossfvel com o vinculo de emprago. 

Resulta ctaro que os corretores de seguros sao procuradores, mandataries do 

segurado e, assim, podem, como tal, trabalhar com produtos de varias empresas, 

escolhendo aqueles que melhor se adequem aos interesses de seus clientes, eis 

que tais segurados sao clientes do corretor e, nao, da Seguradora. 

0 dever da lealdade do corretor e, pois, dirigido ao segurado, posto que tern a 

liberdade de vender o seguro que melhor se enquadre nas expectativas e 

necessidades de seu cliente eis que, na grande maioria das seguradoras, o valor 

que lhe e atribuido, a titulo de comissao, e quase sempre uniforme, com pequenas 

variacaes. 

Esse fato (como pretendeu o legislador) conduz, o corretor de seguros, a agir 

com maior imparciafidade na demonstrayao e oferta dos seguros, disponibilizados 

pelas seguradoras com as quais transaciona, entregando, ao seu cliente ( o 

segurado), o que melhor se adapte as necessidades desse ultimo. 

Outrossim, hade se re.ssaltar que a atividade do corretor de seguros nao se 

esgota, simplesmente, com a venda do seguro mas, sim, tern continuidade ao Iongo 

de toda a vigencia do contrato, a ponto de que, em ocorrendo o sinistro, e o corretor 

de seguros quem o segurado procura, o qual tamara as providencias necessaries 

para proteger os interesses desse seu ctiente. 

Com efeito, a atividade do corretor de seguros se completa numa cadeia de 

atos que visam propiciar, ao seu cliente (o segurado), nao s6 a escolha do melhor 

contrato de seguro mas, tambem, a fruic;So do mesmo, atraves de contatos, 

posteriores e constantes, representando, nao s6 o segurado, como tambem, os 

beneficiaries, em caso de divergencia, quanto ao pagamento da indenizac;§o, seu 

valor e forma de quitac;ao. (AMARAL, Ulian Cunha - op. cit.). 

3.2- MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Com base na Legisla~o Brasileira, temos as seguintes definiyaes para 

microempresa e empresa de pequeno porte: 

Artigo 2° da lei 9.841/99 (Estatuto da Micro e Pequena Empresa): 
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«Para os efeitos desta Lei, ressalvado o disposto no art. so, considera-se: 

1- Microempresa, a pessoa jurfdica e a firma mercantil individual que tiver 

receita bruta anual igual ou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e 

quarenta e quatro mil reais); 

II- Empresa de pequeno porte, a pessoa juridica e a firma mercantil 

individual que, nao enquadrada como microempresa, liver receita bruta 

anual superior a 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e 

igual ou inferior a R$ 1.200.000,00 (um milhao e duzentos mil reais)." 

A Lei 9.317 de 05 de dezembro de 1996, em seu artigo 1°, instituiu tratamento 

diferenciado e simplificado para as Microempresas e as Empresas de Pequeno 

Porte, com rela~o a impastos e contribui¢es. 

Na inscriyAo do SIMPLES - Sistema lntegrado de Pagamento de Impastos e 

Contribui¢es das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - diversos tributes 

sao unificados, porem ressaltamos que as Corretoras de Seguros e vedada a op~o 
pelo SIMPLES. 

Segundo a Lei 9.732 de 11/12/1998: 

«Considera-se Microempresa a pessoa juridica cuja receita bruta, no ano -

calendario, for igual ou inferior a R$ 120.000,00 e Empresa de Pequeno Porte 

aquela cuja receita bruta for superior a R$ 120.000,00 e inferior a R$ 1. 200.000,00. ". 

Para este trabalho, utilizaremos esta ultima definigao. 

3.3- NECESSIDADES DO MICRO E PEQUENO EMPRESARIO 

0 micro e o pequeno empreendedor geralmente tt\m muita forya de vontade e 

espfrito empreendedor, porem pouco prepare te6rico para administrar corretamente 

o seu neg6cio. Digo te6rico, pois muitos acreditam que por terem vivencia como 

empregados em ramos relacionados a corretagem de seguros, ja possuem preparo 

suficiente para gerir sua pr6pria empresa. 

Os Controles Gerenciais sao ferramentas para ajuda-tos a acompanhar o 

desenvolvimento de sua corretora, visualizer suas receitas e despesas, analisar e 

reduzir despesas desnecessarias, enfim, saber exatamente quais sao suas fontes de 

recursos, para onde seu dinheiro esta indo e o que pode e precisa ser melhorado. 
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Essa monografia nao esgota, nem pretende esgotar, assunto tao amplo, 

pretendemos sim contribuir com instrumentos simples para atender as necessidades 

e dificuldades percebidas atraves da convivencia e converses com s6cios de 

corretoras de seguros, ajudando-os a melhor gerir seu empreendimento. 

4- SISTEMAS DE INFORMA~AO E CONTABILIDADE 

4.1- SISTEMA E SISTEMAS DE INFORMACAO 

Sistema pode ser definido como urn complexo de elementos em interagao. 

Em outras palavras, sistema e um conjunto de elementos interdependentes, ou um 

todo organizado, ou partes que interagem formando um todo unitario e complexo. 

Como uma resultante do enfoque sistemico, o todo deve ser mais que a soma das 

partes. Fundamentalmente, o funcionamento de um sistema configura-sa a um 

processamento de recursos (entradas do sistema), obtendo-se, com esse 

processamento, as safdas ou produtos do sistema ( entradas, processamento, 

saidas). 

Os sistemas classificam-se em sistemas abertos e fechados. Os sistemas 

fechados nao interagem com o ambiente extemo, enquanto que os sistemas abertos 

caracterizam-se pela interagao com o ambiente externo, suas entidades e variaveis. 

Existem sistemas flsicos e sistemas informacionais. A empresa e um sistema aberto, 

bern como os sistemas de informa¢es, pais ha um processo de intera98o com o 

ambiente. 

Os elementos basicos que compoem um sistema sao: objetivos do sistema, 

ambiente do sistema ou processamento, recursos ou entradas do sistema, 

componentes do sistema, saldas do sistema, administrayao ou controle e avatiac;So 

do sistema. 

Podemos definir Sistema de lnformayao como um conjunto de recursos 

humanos, materiais, tecnol6gicos e financeiros agregados segundo uma sequencia 

16gica para o processamento dos dados e traduc;Bo em informayOes, para com seu 

produto, permitir as organizac;Oes o cumprimento de seus objetivos principais. 

Os sistemas de informac;So classificam~se em: Sistemas de tnformayao de 

Apoio as Operac;Oes e Sistemas de lnformagao de Apoio a Gestao. Os Sistemas de 
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lnformacao de Apoio as Operac;Oes tem como objetivo auxiliar os departamentos e 

atividades a executarem suas fun¢es operacionais ( compras, estocagem, 

produc;Bo, vendas, faturamento, recebimentos, pagamentos, qualidade, manutenc;ao, 

planejamento e controle da produc;So etc.). Os Sistemas de Apoio a Gestao 

preocupam-se basicamente com as informac;Qes necessaries para gestao 

economico - financeira da empress. 0 Sistema de lnformac;Bo Cont13bil e urn 

sistema de apoio a gestae, juntamente com os demais sistemas de contrefadoria e 

financ;as. Os sistemas de apoio a gestao tern como base de apoio informacional as 

informa¢es de processo e quantitativas geradas palos sistemas operacionais. 6 

4.1.1- Sistemas de lnforma~io de Apoio a Decisio 

Como refinamento dos sistemas de apoio a gestae, existem sistemas 

especificos desenhados para um auxitio direto a questao das decisoes gerenciais. 

Sao denominades de Sistemas de Suporte a Decisao - DDS, Sistemas de 

lnformagaes Executives- EIS e Business lnteligence- Bl. Eles utilizam .. se da base 

de dados dos sistemas operacionais e dos sistemas de apoio a gestao e tern como 

foco flexibitizar informac;Oes nao estruturadas para tomada de decisao. (ibid) 

4.1.2- Sistema lntegrado de Gestio Empresarial 

Sao assim denominados os sistemas de informac;Oes gerenciais que tern 

como objetivo fundamental a consolidac;!o e aglutinac;Bo de todas as informac;oes 

necessaries para a gestao do sistema empress. Esses sistemas unem e integram 

todos os subsistemas componentes dos sistemas operacionais e dos sistemas de 

apoie a gestao atraves de recursos da tecnologia de informac;ao, de forma tal que 

todos os processes de neg6cios da empress possam ser visualizados em termos de 

urn ftuxo dinamico de informayaes, que perpassam todos os departamentos e 

funyaes. Permitem, com isso, uma visao horizontal e de processo, em oposic;So a 
visao tradicional verticalizada da hierarquia funcional das empresas. 0 Sistema de 

6 P ADOVEZE. Clovis Luis. Contabilidade Gerencial. Um enfoque em sistema de infor~ao contabil. Sao 
Paulo: Atlas, 2000. 
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lnforma~o Contabif devera estar completamente integrado ao Sistema de Gestao 

Empresarial. (ibid} 

4.1.3- Sistema de lnforma~io Contibil 

Conforme definem a CVM (Comissao de Valores Mobiliarios) eo IBRACON 

(Institute Brasileiro de Contadores), "A Contabilidade e, objetivamente, um Sistema 

de lnformagao e Avalia~o destinado a prover seus usuaries com demonstra~Oes e 

analises de natureza econOmica, financeira, fisica e de produtividade, com retayao a 

entidade objeto de contabilizayao. Os objetivos da Contabitidade, pois, devem ser 

aderentes, de alguma forma expHcita ou impHcita, aquila que o usuario considera 

como elementos importantes para seu processo decis6rio". Esta conceituac;ao e 
importante para entendermos os objetivos e a abrang~ncia do Sistema de 

lnformac;So Contabil Gerencial. (ibid} 

4.2- CONTABILIDADE GERENCIAL 

4.2.1- Caracteriza~io da Contabilidade Gerencial 

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como urn 

enfoque especial conferido a varias tecnicas e procedimentos contabeis ja 

conhecidos a tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na 

analise financeira e de balanyos etc., colocados numa perspective diferente, num 

grau de detalhe mais analitico ou numa forma de apresentac;Bo e classificac;Bo 

diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das entidades em seu processo 

decis6rio. 

A contabilidade gerencial, num sentido mais profunda, esta voltada unica e 

exclusivamente para a administrac;ao da empresa, procurando suprir informa¢es 

que sa "encaixem" de maneira valida e efetiva no modelo decis6rio do administrador. 

Nesse particular, considere-se que o modele decis6rio do administrador leva 

em conta cursos de a<;ao futures; informes sobre situar;Oes passadas ou presentes 

somente serao insumos de valor para o modelo decis6rio a medida que o passado e 

o presente sejam estimadores vldidos daquilo que podera acontecer no futuro, em 

situa¢es comparaveis as ja ocorridas. 
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A Contabilidade Gerencial tambem se vale, em suas aplicagoas, de outros 

campos de conhecimento nao circunscritos a contabilidade. Atinge e aproveita 

conceitos da administra~o da produyao, da estrutura organizacional, bern como da 

administrayao financeira, campo mais amplo, no qual toda a contabilidade 

empresarial se situa. 

De maneira geral, portanto, pode-se afirmar que todo procedimento, tecnica, 

informac;ao ou relat6rio contabil feitos "sob medida" para que a administrac;ao os 

utilize na tomada de decisOes entre alternatives conflitantes, ou na avaliac;ao de 

desempenho, recai na contabilidade gerencial. Certos relat6rios financeiros, todavia, 

sao validas tanto sob 0 ponte de vista do interessado externo a empresa quanta sob 

o ponto de vista da gerencia? 

4.2.2 - Onde Termina a Contabilidade Financeira e Onde se lnicia a 

Contabilidade Gerencial 

0 ponto de "rupture" entre os dois grandes ramos da contabilidade nao e tao 

facil de ser discernido. Certos relat6rios, ct.Jpula do processo contabil·financeiro, tais 

como o Balan~ Patrimonial, a Oemonstrayao de Resultado e a Demonstrayao de 

Fontes e Usos do capital de Giro Uquido, representam, de certa forma, a fronteira 

entre contabilidade financeira e a gerencial. 

Nao se pode afirmar, todavia, que tais peyas contabeis, apenas por serem o 

ultimo degrau ou a sumula do processo de contabilidade financeira, e por servirem 

preponderamente aos interessados extemos a empresa {bancos, agencias 

governamentais e mesmo acionistas desligados da geremcia}, n~o sejam 

importantes, pelo menos como ponto de partida, para a contabilidade gerencial e 

para a administragao. Se-lo-ao a medida que sirvam como indicador valido do 

desempenho, mesmo que em largos tragos, da ernpresa, e desde que possarn ser 

utilizados no modelo previsional da gerencia. 

A analise financeira e a de balangos, por exernplo, tanto podern servir para o 

ernprestador de dinheiro na avalia~o da seguranc;;a do retorno do emprestlmo ou 

financiamento como para a gerencia na avaliayao de tendencia da ernpresa. 

7 1UDfCIBUS, Sergio de. Contabilidade Gerencial. Sao Paulo: Atlas, 1998. 
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Provavelmente, ambos se utilizarao de um born numero de indices calculados da 

mesma forma, com enfases diferenciadas. 

A contabilidade de custos, por sua vez, e todos os procedimentos contabeis e 

financeiros ligados a oryamento empresarial, a planejamento empresarial, a 

fornecimento de informes contabeis e financeiros para decisao entre curses de a~o 

alternatives recaem, sem sobra de duvida, no campo da contabilidade gerencial. 

Decisoes do ultimo tipo, como fabricar ou comprar, substituiyao de equipamentos, 

expansao de planta, reduyao ou aumento de volume, combina9ees de produtos etc. 

requerem informa~s contabeis (alem das outras disciplines) que nao sao 

facilmente encontradas nos registros da contabilidade financeira. Na melhor das 

hip6teses, requerem um esfor90 extra de classificayao, agregac;ao e refinamento 

para poderem ser utilizadas em tais decisoes. (IUDiCIBUS, Sergio de.- op. cit.). 

4.3 -IMPORTANCIA DA CONTABILIDADE 

4.3.1 - Para a Tomada de Decisoes 

Dentro de uma empresa, freqOentemente, os responsaveis pela administrac;ao 

estao tomando decisoes, quase todas importantes, vitais para o sucesso do neg6cio. 

Por isso ha necessidade de dados, de informayaes corretas, de subsfdios que 

contribuam para uma boa tomada de decisao. Decisees tais como comprar ou alugar 

uma maquina, preoo de um produto, contrair uma divida a tango ou curto prazos, 

quanto de dlvida contrairemos, que quantidade de material para estoque deveremos 

comprar, reduzir custos, produzir mais ... 

A Contabilidade e o grande instrumento que auxilia a administra~o a tomar 

decisoes. Na verdade, eta coleta todos os dados econOmicos, mensurando--os 

monetariamente, registrando-os e sumarizando-os em forma de relat6rios ou de 

comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decis6es.8 

4.3.2 - Fun~io do Contador 

8 ruoicmus, Sergio de; MARION, Jose Carlos. Curso de Contabilidade para nao Contadores. Para as Areas de 
Administra9ifo, Economia, Direito e Engellharia. 38 EdiC{io. 8a.o Paulo: Atlas, 2000. 
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A fu~o basica do Contador e produzir informa¢es uteis aos usuaries da 

Contabilidade para a tomada de decisoes. Ressalte-se, entretanto, que, em nosso 

pafs, em alguns segmentos da nossa economia, principalmente na pequena 

empress, a funyao do Contador foi distorcida (jnfelizmente), estando voltada 

exclusivamente para satisfazer as exigencias do fisco. 

Gostariamos de ressaltar tambem que isto ocorre por erro das duas partes 

envolvidas: a contador que muitas vezes nao esta preparado para oferecer ao micro 

e ao pequeno empreendedor as informayaes essenciais ao correto andamento do 

neg6cio de seu cliente; e a empresario, que pretende que o profissional de 

contabilidade fornega-lhe informa~es gerencias sem enviar a documentayao em 

dia, omitindo informa¢es e sem querer pagar a devida contraprestayao pecuniaria 

que urn servic;o complete e relevante exige. (ibid) 

4.3.3 - lmplica~Oes da Ma Gerincia 

Observamos com certa freqOencia que varias empresas, principalmente as 

pequenas, tern falido ou enfrentam serios problemas de sobrevivencia. Ouvimos 

empresarios que criticam a carga tributaria, os encargos sociais, a falta de recursos, 

os juros altos etc., fatores estes que, sem duvida, contribuem para debilitar a 

empresa. Entretanto, descendo a fundo nas nossas investigagaes, constatamos que, 

muitas vezes, a "celula cancerosa" nao repousa naquelas criticas, mas na ma 

gerencia, nas decisoes tomadas sem respaldo, sem dados confiaveis. Por fim 

observamos, nesses casos, uma contabilidade irreal, distorcida, em conseqoencia 

de ter sido elaborada unica e exclusivamente para atender as exiglmcias fiscais. 

Vivemos num momenta em que "aplicar os recursos escassos disponfveis 

com a maxima eficiencia" tomou-se, dadas as dificuldades economicas 

(concorrencia, inflacao etc.), uma tarefa nada facil. A experiencia e o feeling do 

administrador nao sao mais fatores decisivos no quadro atual; exige-se urn elenco 

de informay5es reais, que norteiem tais decis5es. E essas informa9oes estao 

contidas nos relat6rios elaborados pela Contabilidade. (ibid) 
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5- NOC0ES BASICAS DE CONTABILIDADE 

5.1--0 PRINCfPIO CONTABIL DA ENTIDADE E SUA RELEVANCIA PARA 

A CONTINUIDADE DA EMPRESA 

Entidades sao conjuntos de pessoas, recursos e organizay6es capazes de 

exercer atividade econOmica, como meio ou como fim. 

0 Principia da Entidade trata basicamente da rela~o entre a empresa (ou 

entidade) e o seu dono, em outras palavras da separa~o que a Contabilidade faz 

entre o patrimonio da companhia e o patrimOnio dos proprietaries. 

Quando afirmamos que os s6cios ou quotitas para cuja entidade estamos 

mantendo registros contabeis nao se confundem (seus interesses e contabiliza96es) 

com a Entidade, estamos formalizando a grande abstra~o contabi1.9 

Quando uma firma individual paga uma despesa, e o caixa da empresa que 

esta desembolsando o dinheiro, e nao o dono da empresa, embora materialmente, 

muitas vezes, as duas coisas se confundam. 

0 patrimOnio da empresa nao deve ser misturado ao patrimOnio dos donos, 

assim quando o proprietario retira dinheiro do caixa da empresa para fazer alguma 

despesa pessoal, isto e, que nao sera para beneficia da empresa, ele retirou urn 

bern da companhia e, portanto, a Contabilidade ira abrir uma conta Debitos do 

Proprietario, por exemplo, a qual tera os saldos das dlvidas que este tern para com a 

empresa. 

Por outro lado quando o dinheiro e retirado pelo dono, porem e usado em 

alguma atividade para o beneficia da companhia e existe urn documento como uma 

nota fiscal, por exemplo, provando que a despesa foi para uso da companhia, o 

proprietario nao precisara reembolsar a empresa. Este principia parece-nos de 

profunda validade, pois consolida a antiga distinyao juridica entre pessoas ffsicas e 

jurldicas. 

Este principia e a razao legal para justificar porque o empresario nao deve 

misturar contas pessoais com as da empresa. Mas ha tambem urn motive mais 

sensivel ao empreendedor: descapitalizar constantemente a empresa, sem a 

reposi~o dos recursos, pode levar a urn grande endividamento com terceiros, 
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geralmente com juros altos, pais nao haverc:i capital suficiente para financiar as 

opera¢es empresariais, e, num caso mais grave, Jeva-la a fal€mcia. 

A frequente retirada descontrolada dos recursos empresariais tambem leva as 

questcSes que muitos contadores ja ouviram de urn micro ou pequeno empresario: 

"onde foi parar o meu dinheiro, pais a empresa esta com Iuera, segundo a 

contabilidade, eo saldo da conta corrente da mesma esta negativo?'' Ou "Onde esta 

o Iuera se nao tenho recursos suficientes para pagar as obrigayees da minha 

empresa?". Na maioria das vezes o que ocorre e que o empreendedor pagou 

despesas particulares com dinheiro da pessoa juridica e nio fez o devido reembolso. 

5.2- DEMONSTRAC0ES CONTABEIS 

As Demonstrayees Contabeis basicas, que utilizaremos para o 

desenvolvimento deste trabalho, sao: 

• 0 Balanyo Patrimonial (formado palos grupos Ativo, Passivo e 

Patrimonio Uquido); 

• A Demonstrayao de Resultado do Exerclcio (ORE) e 

• 0 Balancete de Verificayao. 

5.2.1 - Balan~o Patrimonial 

A representar;Bo quantitativa do patrimonio de uma entidade e conhecida ente 

n6s pela expressao "Balanyo Patrimonial. Sabemos que, pela propria definir;Bo, 

patrimonio e o conjunto de bens, direitos e obrigayoes de uma entidade. E par essa 

razao que o batanr;o costuma ser denominado Balanr;o Patrimonial". 

0 Balanyo Patrimonial reflete a posi~o financeira em determinado momenta 

(normatmente, no fim do ana) de uma empresa. 10 

0 Balanyo Patrimonial (BP) e constituido de duas colunas: a coluna do lado 

direito e denominada de Passivo e PatrimOnio Uquido. A coluna do lado esquerdo e 

9 lUDICiBUS, sergio de. et al. Manual de Contabilidad.e das Sociedad.es por A~. FIPECAFI. 4.Ed. sao 
Paulo: Atlas, 1995. 
10 lUDiCIBUS, Sergio de; MARlON, Jose Carlos- op. cit. 
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denominada Ativo. Atribui-se, por mera conven~o. o lado esquerdo para o Ativo e o 

lado direito para o Passivo e PatrimOnio liquido. Vejamos graficamente: 

Composi~o Basica do Balanc;o Patrimonial 

Balan~o Patrimonial 
Ativo Passivo 

lado Esquerdo lado Direito 

Fonte: IUDICIBUS; MARION (2000, P. 32). 

0 Balango Patrimonial e uma demanstra~o muito usada par usuaries 

extemos a empresa: bancos, govemo, fornecedores, sindicatos e ate mesmo donas 

de empresas (s6cios au acionistas). 

Normalmente, asses usuaries nao precisam ser especialistas em 

Contabilidade. Dai a Balanyo Patrimonial ser uma demanstrayao simples e de facil 

de ser entendida, pais visa mostrar a situa~o econOmico - financeira da empresa 

para leigos. 

Assim, poderiamos iniciar relacionando tude aquila que a empresa recebera 

no Curto Prazo (aquila que sera transformado em dinheiro) confrontando com tudo 

aquila que sera pago no Curto Prazo: 

Oefini~o de Ativo e Passivo 

Ativo Passivo 
ltens que ja sao dinheiro au que serao Todas as contas que serao pagas 

transformados em dinheiro rapidamente rapidamente, no Curto Prazo, ou ate urn 

(Curto Prazo). ana. 

Fonte: IUDICIBUS; MARION (2000, P. 42). 

Como essas contas recebidas e pagas rapidamente se renovam 

constantemente (estao sempre girando), foi dado a nome de Circulante (corrente), 

tanto para o Ativo como para o Passive. 

0 grupo seguinte seria o das contas que a empresa espera muito tempo para 

receber (Ativo), confrontando com as contas que se demora muito para pagar 

{Passive). 
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Ativo e Passivo Circulante 

Atlvo Passivo 
Circulante Circulante 
Recebe rapidamente. Paga-se rapidamente. 

Recebe lentamente, no Longo Prazo. Demora-se muito tempo para pagar. 

.. 
Fonte: (ibid) 

Ora, se a empress espera muito tempo para receber, poderiamos chamar 

esse grupo de Realizavel a Longo Prazo. E, por outro lado, demorando-se muito 

para pagar, signifies um Exigivel a Longo Prazo. 

Assim, no Passive, temos: contas que se pagam rapidamente e contas que 

vao demorar muito tempo para se pagar. ConseqOentemente, o terceiro grupo sera 

de contas que nao serao pagas. E o caso do Patrimonio Uquido: enquanto a 

empress estiver em um processo de continuidade, nao precisa pagar (Nao Exigfvel) 

seus donos. 

No Ativo, o que recebemos rapidamente esta em primeiro Iugar; depois, vern 

o que vamos demorar para receber. Nesta sequencia, em terceiro Iugar, vem o 

grupo dos itens que a empresa nao recebera, pois nao estao a venda, mas 

destinados ao uso e a renda. Esses itens permanecem muito tempo dentro da 

empresa, dai serem chamados de Permanente. 

Ativo e Passive Circulante e Longo Prazo, Permanente e PL 

Ativo Passivo 

Circulante Circulante 
Sera transformado em dinheiro Sera pago rapidamente, no Curto Prazo. 

rapidamente. 

Reatizavel a Longo Prazo 
Espera-se muito tempo para receber. 

Permanente 

Exigfvel a Longo Prazo 

Demora-se muito tempo para pagar. 

Patrim6nio Liquido 
Normalmente nao se vende, nao se Nao precisa pagar enquanto a empresa 

recebe, pois e para uso. estiver em continuidade. 

Fonte: IUDICIBUS; MARION (2000, P. 43). 
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5.2.2- Ativo 

Sao todos os bens e direitos de propriedade da empresa, avaliaveis em 

dinheiro, que representam beneflcios presentes ou futuros para a empresa. 

(IUDfCIBUS, MARION: 2000, P. 34) 

Bens e Direitos 

Bens: maquinas, terrenos, estoques, dinheiro (moeda), ferramentas, velculos, 

instafa¢es etc. 

Os bens podem ser divididos em tangiveis (quando tem corpo, materia) e 

intangiveis- incorp6reos (marca, ponto comercial etc.). Ha, ainda, a divisao em 

m6veis (nao sao fixos no solo, podendo ser transportados de um Iugar para outro) e 

im6veis - fixos ao solo (terrenos, arvores, predios etc.). 

Oireitos: Contas a receber, duplicates a reeeber, ayoes, depositos em contas 

bancarias, Utulos de credito etc. 

Os direitos podem ser vistas como bens de posse de terceiros. Por exemplo, 

sea empresa tern Contas a Receber, eta tern dinheiro (bens) de posse de terceiros 

para receber no futuro. De maneira geral sao papeis, titulos etc. 

5.2.3 - Passivo e Patrim6nio Liquido 

Passivo Exigfvel. Evidencia toda a obrigagao (divida) que a empresa tern com 

terceiros; contas a pagar, fornecedores de materia -prima (a prazo), imposto a 

pagar, financiamentos, emprestimos etc. (ibid). 

0 Passivo e uma obrigayao exiglvel, isto e, no momento em que a divida 

veneer sera exigida (reclamada) a sua liquida~o. Por isso e mais adequado 

denomina-lo de Passivo Exiglvel. 

Patrimonio Uquido (Pl}. Evidencia recursos dos proprietaries aplicados no 

empreendimente. 0 investimento inicial dos proprietaries (a primeira aplica(_f8o) e 
deneminada, contabilmente~ Capital. Se heuver eutras aplica¢es por parte dos 

proprietaries (acionistas- S.A., ou s6cios -ltda.), teremos acrescimo ao Capital. 

Outros acrescimes ao PL 0 Patrimonio Uquido nao cresce apenas com os 

novos investimentos dos proprietaries, mas tambem, e isto e mais comum, com os 
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rendimentos resultantes do capital aplicado. Este rendimento e chamado Luera. 0 

Luera resuttante da atividade operacional da entidade, obviamente, pertence, em 

ultima analise, aos proprietaries que investiram na empresa (remunerayao ao capital 

investido). 

Do Iuera obtido em determinado periodo pela atividade empresarial, 

normalmente, uma parte e distribuida para os donas do capitat ( dividendos) e outra 

parte e reinvestida no neg6cio, isto e, fica retida (acumulada) na empresa. 

A parte do Iuera acumufado (retido) e adicionada ao Patrimonio Uquido. 

Dessa forma, as aplicagees dos proprietaries vao crescendo. 

As obrigayOes da empresa. Na verdade, tanto o Passive quanta o Patrimonio 

Liquido sao obrigayOes da empresa. No Passive, temos as obriga¢es exiglveis 

(reclamaveis) por terceiros e, por isso, tambem sao conhecidos como Capitais de 

Terceiros. No Patrimonio Uquido, temos as obrigayOes com os proprietaries da 

empresa. Entretanto, os proprietaries, usualmente, por lei, nao podem rectamar a 

restitui~o do seu dinheiro investido; por isso, este grupo tambem e conhecldo como 

Nao Exiglvel. Ora, se o proprietario s6 tiver seu dinheiro de volta no encerramento 

da empresa, podemos dizer que, num processo de continuidade, os recursos do 

Patrimonio Uquido pertencem a empresa e, por essa razao, tambem sao conhecidos 

como Capital Proprio. 

0 termo passive segundo a Lei das S.A. Pela Lei das S.A., o termo Passive 

possui conceito mais amplo, ou seja, todo o lado direito do Balanc;o Patrimonial. 

Assim, em Demonstra¢es Financeiras publicadas nos jomais, observamos o 

Balanc;o Patrimonial, evidenciando no seu cabec;alho os termos Ativo e Passive. 

Todavia, a rigor, Passive tern conotayao de Obrigac;oes Exiglveis e, dessa 

forma, Patrimonio nao fica adequadamente classificado como um subgrupo do 

Passive. Neste livro (IUD(CIBUS, MARION: 2000, p. 35), denominaremos o !ado 

direito do Balanc;o Patrimonial de Passive e Patrimonio Uquido. 

5.2.4 - Origens e Aplicag6es 

0 !ado do Passive, tanto Capital de Terceiros (Passive Exigivel) como Capital 

Proprio (Patrimonio Uquido), represents toda a fonte de recursos, toda a origem de 
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capital. Nenhum recurso antra na empresa se nao tor via Passivo ou PatrimOnio 

Uquido. 

0 lado do Ativo e caracterizado pela aplica~o dos recursos originados no 

Passivo e no PatrimOnio Uquido. 

Assim, se a empresa tamar emprestado recursos de uma instituit;ao financeira 

(bancos, por exemplo), tara uma origem de recursos: Passivo. Todavia, os recursos 

serao aplicados em algum Iugar no Ativo: estoques, maquinas, caixa etc. 

Dessa forma, fica bastante simples entender por que o Ativo sera sempre 

igual ao Passivo + PL, pois a empresa somente pode apticar aquilo que tem origem. 

Se ha uma origem (fonte) de$ 2.925.428 (Passivo + PL) havana uma aplicat;ao de$ 

2.925.428 (Ativo). 

Oaf, o lado do Ativo sera sempre igual ao !ado do Passivo + Patrimonio 

Uquido. Conclui-se que: Ativo = Passivo + PatrimOnio Uquido. 

Oessa forma, obtem-se a Equat;Ao Contabil Basica. Algebricamente, 

podemos definir: 

"F6rmula" do Balam;o Patrimonial 

ATIVO = PASSIVO + PATRIM0Nt0 L!QUIDO 

ou 

I ATIVO- PASSIVO = PATRIMONIO LiOUIDO 

IUOiCIBUS, MARION (2000, p. 35) 

5.2.5 - Explica~io da Expressio Balan~o Patrimonial 

0 termo balanc;o decorre do equilibria Ativo = Passivo + PL, ou da igualdade 

de Aplica¢es = Origens. Parte da ideia de uma balanya de dais pratos, onde 

sempre encontramos a igualdade. 86 que, em vez de denominarmos balanya (assim 

como Balanya Comercial), denominamos no masculine: Balanc;o. 

A expressao patrimonial origina-se do Patrimonio Global da empress, ou seja, 

o conjunto de bans, direitos e obrigac;Qes. Dai origina-se a expressao: PatrimOnio 

Lfquido, que signifies a parte residual do patrimonio, a riqueza liquida da empresa 

num processo de continuidade, a Situac;§o Uquida. 
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Compondo as duas expressoes, teremos a expressao Balanc;o Patrimonial, o 

equiHbrio do Patrimonio, a igualdade patrimonial. (IUDiCIBUS, MARION: 2000, p. 36) 

5.2.6 - Demonstra~lo de Resultado do Exercicio (ORE) 

A DemonstraQBo do Resuttado do Exercicio e um resumo ordenado das 

receitas e despesas da empresa em determinado periodo (12 meses). E 
apresentada de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as 

despesas e, em seguida, indica-se o resultado (lucre ou prejuizo). (IUDiCIBUS, 

MARION: 2000, p. 63) 

Esquema da Oemonstra~o de Resultado 

Receita 

(-) Despesa ......... sentido vertical 

Lucro ou Prejufzo ( dedutivo) 

A ORE complete, exigida por lei, fornece maiores minucias para a tomada de 

decisao: grupos de despesas, varies tipos de lucre, destaque dos impastos etc. 

A preocupat;io na elabor~o de um Relat6rio Contabil e a riqueza de 

detalhes, sem complicac;Oes, no sentido de propiciar um maier numero de 

informa¢es para a tomada de decisoes. As parcelas dedutivas (subtrativas), que 

grosse modo chamamos de despesas, sao agrupadas de acordo com suas 

caracterfsticas. 

Resumidamente a estrutura de uma ORE de prestadora de servi9os a a 

seguinte: 

Demonstrat;ao de Resultado do Exercicio 

Conta I Grupo Defini~o I Abrangincia 

Receita Bruta t: o total geral de vendas realizadas no perfodo, no caso 

a prestayao de serviyo de corretagem de seguros. 

(-) Dedu¢es das Receitas Aqui entram os tributes calculados com base na receita 

(PIS, Cofins e ISS, basicamente) e eventuais vendas 

canceladas. 

= Receita Uquida 

(-) Despesas Operacionais Sao as despesas necessaries para o funcionamento da 



25 

empresa: ~nclui desde as despesas com pessoat e 

encargos (salaries, anuenio, FGTS ... ), comerciais 

( comissoes pagas aos empregados, propaganda ... ) ate 

as administrativas (aluguel, material de expedrente, 

telefone ... ). 

(-) Despesas Tributarias Neste grupo entram os tributos nao diretamente ligados 

a atividade da empresa, como PIS e Cofins sabre outras 

receitas, CPMF, IPVA, IOF e IPTU. 

= Lucre Operacional 

(+ I -) Resultado E o resultado da confrontayao entre as receitas e as 

Financeiro despesas financeiras. Como exemplo do primeiro, 

temos rendimento de aplicayc)es e juros recebidos; do 

segundo, despesas bancarias e multas e juros pages. 

= Lucro antes do IRPJ e 

da CSLL 

( ·) Tributes sobre o Luera Deduzem-se as provisees de CSLL (Contribuiyao Social 

sobre o Lucre) e de IRPJ (Impasto de Renda de Pessoa 

Jurldica). 

= Resuttado Uquido do Pode ser Lucre ou Prejuizo. 

Exercfcio 

0 lucre Uquido e a sobra a disposic;;8o dos proprietaries da empresa. Cabe 

aos mesmos decidirem quanta sera distribufdo e quanta sera reinvestido no neg6cio. 

5.2. 7 - Balancete de Veriflca~io 

Para explicar 0 que e um "balancete de verificayao" I primeiro precisamos 

entender 0 metoda das partidas dobradas, que e a base desta demonstragao. 

A mais simples e principal regra contabil e a de que "nao existe(m) debito(s) 

sem credito( s) correspondente{ s )", tambem conhecido como metoda das partidas 

dobradas. lsso significa que a soma de todos os debitos e a soma de todos os 

creditos de um batancete devem possuir vatores iguais. 
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Podemos ter urn credito para cada debito ou diversos creditos para um debito 

e vice-versa. Por exemplo, podemos ter um debito de $ 300 e urn credito de $ 300, 

urn debito de $ 300 e dais crectitos de $ 150 ou tres ctebitos de $ 1 00 e urn credito de 

$300, pois a soma de ambos (debito e credito} continua constante. 

Periodicamente ( diariamente, semanalmente, quinzenalmente, 

mensalmente ... ), os responsaveis pela contabilidade devem verificar se os 

langamentos contabeis utilizados no periodo estao corretos. (IUDiCIBUS, MARION: 

2000,p.254) 

Uma tecnica bastante utilizada para atingir tal objetivo e o Balancete de 

Verifica~o. 

0 Balancete de Verifica~o tern como base o metoda das partidas dobradas. 

Portanto, somando-se todos os debitos, por urn !ado, e todos os crc:lditos, por outre 

lado, o total de ambos sera sempre o mesmo. Assim, deve-se verificar se os 

langamentos a debito e a credito foram realizados adequadamente ou nao. (ibid) 

0 balancete nao se presta exclusivamente para detectar erros de 

lanyamentos contabeis, e tambem um importante instrumento contabil para tomada 

de decisoes. 

0 Balancete de Verifica~o e urn resume ordenado de todas as contas 

utilizadas pela contabilidade, incluindo os grupos do Ativo, Passivo e Patrimonio 

Uquido e as Contas de Resultado (receitas e despesas). 

0 balancete pode ser utilizado para urn acompanhamento mensal da 

empresa, verificando os saldos de caixa e bancos, as contas a pagar e o resultado 

parcial do exercicio, este ultimo atraves da confronta~o das contas de resultado. No 

balanc;o nao aparece este ultimo grupo, pois o resultado do exercicio (Iuera ou 

prejuizo) ja estara incluido no Patrimonio Uquido em conta especlfica. 

Vamos apresentar urn modelo de Balancete de Verifica~o conhecido como 

baJancete de seis colunas. Os valores em negrito sao os totais dos grupos no 

perfodo, a ultima linha - intitulada "soma" - se refere ao total de todos os grupos no 

mas em questao. 

Exemplo: a Corretora de Seguros Y iniciou suas atividades em 1 0/02/XX, com 

urn Capital Social de $ 10.000 totalmente integralizado ("pago") em dinheiro, que foi 
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depositado pelos socios no Banco Alfa. Considerando que em fevereiro nao houve 

mais nenhuma operayao, o balancete ficou assim: 

Balancete de Verificayao A 

Saldo Anterior Movimento do Perfodo SaldoAtual 
Contas/Grupos 

Devedor Credor Debito Credito Devedor Credor 

ATIVO - .. 10.000 .. 
Banco Alta - - 10.000 - 10.000 -

PASSIVO+ PL .. - - 10.000 

Capital Social - - - 10.000 - 10.000 

SOMA .. .. 10.000 10.000 10.000 10.000 

Em mar~ a empresa pagou $ 100 de despesa com telefone, a vista, em 

cheque (1); comprou urn computador de$ 1.000 a prazo (2) e recebeu $ 130 de 

comissees de corretagem, este ultimo valor ficou no Caixa da empresa (3): 

Balancete de Verificat;ao B 

Saldo Anterior Movimento do Perfodo Saldo Atual 
Contas 

Devedor Credor Debito Credito Devedor Credor 

Anvo 10.000 11.030 .. 
Caixa - - 130{3} - 130 -

BancoAifa 10.000 - - 100\"IJ 9.900 -
Computadores - - 1.000\"'J - 1.000 -
PASSIVO+PL - 10 .. 000 11.000 

Fornecedores - - - 1.000'~} - 1.000 

a pagar 

Capital Social - 10.000 - - - 10.000 

ORE .. .. - 30 

Receita de - - - 130(3} - 130 

comissaes 

(-) Desp. - - 100\'~J - 100 -
telefone 

SOMA 10.000 10.000 1.230 1.230 11.130 11.130 
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Como podemos verificar atraves das indicayees numericas entre parenteses, 

cada debito possui um credito correspondente e a soma das opera¢es em cada 

periodo possui valor igual. 

Na linha "ORE" (Demonstrayao do Resultado do Exerclcio), vemos que ate 

marc;o, a empresa - simplificadamente, pois nao consideramos os tributes incidentes 

- obteve um resultado parcial de$ 30 de Iuera ($ 130 de receita menos $ 100 de 

despesa). 

6- RELAT6RIOS E CONTROLES GERENCIAIS 

Agora que ja possufmos uma noc;ao de contabilidade e das demonstrac;Oes 

contabeis, podemos desenvolver o objetivo principal do trabalho, que e propiciar aos 

gestores de micro e pequenas corretoras de seguros, ferramentas simples para 

controlar seu empreendimento e entender as implicac;Oes da correta, ou nao, 

utilizagao dos recursos gerados para a manutenc;ao do neg6cio e geragao de renda. 

Todos estes controles sao facilmente elaborados no sistema de planilhamento 

mais conhecido: o Excel da Microsoft, ou manualmente, atraves de fichas. 

6.1 - CONTROLE DE COMISSOES A RECEBER 

Geralmente, a maioria das corretoras de seguros prestam servic;os para 

diversas Seguradoras e, nem sempre, os recebimentos ocorrem no perlodo em que 

os servic;os foram prestados, tambem alguns Bancos nao costumam identificar em 

seus extratos o depositario das comissaes, dificultando ainda mais o controle das 

mesmas se o empresario nao possuir ferramentas auxiliares. 

A conta de Comissoes a Receber esta localizada no Grupe do Ativo, poise 

um direito da corretora receber pelos sei'Vic;os prestados, no subgrupo Clientes, 

podendo ser individualizada por Seguradora ou abranger todos os clientes em uma 

unica rubrica. 

Para que o empresario possa minimizar prejuizos por falta de recebimento, ter 

um planejamento de entradas de Caixa ( o que vai receber em dado perfodo para 

poder planejar quanto e no que pode gastar), controtar e cobrar as Seguradoras que 



29 

nao ftzeram OS devidos dep6sitos e permitir a Contabilidade uma demonstr~ real 

da verdadeira situa~o das Contas a Receber da Corretora, recomendamos o 

relat6rio de Controle de ComissOes a Receber. 

E um relat6rio muito simples que deve ser feito por Seguradora e, 

prefer.enciafmente, fechado diariamente. Contem uma planilha geral com os dados 

totalizados diariamente, Uteis para ter uma visao global e para a Contabilidade, e 

uma especffica por venda de ap61ice, para um maior controle de prodU(:So e 

eventuais cobr~. 

A Corretora Y prestou os seguintes servi~s para a Seguradora "Afl em 

fevereiro/XX: 

6.1.1 - Pl.anilha Geral Mensal 

Planilha 

Dia 

*IRF: impasto de renda retido na fonte 

Saldoa 
Receber 

As quatro primeiras colunas sao auto explicativas •. a coluna 5 (Banco I Caixa} 

e para ser preenchida identificando como o valor foi recebido (dep6sito em conta 

corrente ou, eventualmente, em dinheiro - Caixa) ef se a empresa possuir contas em 

diversos Bancos, em que institui~o (Banco A, B, C~ .. ) o valor foi depositado. A 

coluna "Valor retido a titulo de IRP apresenta o montante retido pela Seguradoras na 

hora de efetuar o pagamento das comissOes~ a titulo deste tributo, que nada mais e 
do que uma antecip~ do IRPJ (Impasto de Renda de Pessoa Juridica) devido 

pela corretora. 0 valor desta reten~, se hoover, aparecera discriminado no extrato 

enviado a Corretora pela pr6pria Seguradora .. A ultima coluna e a diferen~ entre o 

direito, o IRF e o valor efetivamente recebido ate a data do fechamento. 
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Essa planilha tambem e Util para o levantamento das comissOes e IRF e 

emissio das notas fiscais as Seguradoras, evitando assim futuros transtomos por 

informa¢es incorretas. 

& .. 1.2- Planilha Especifica Diiria 

A Planilha Especffica Diaria, alem das infonna¢es contempladas na Geral. 

possui a identifica~o dos clientes e ap61ices I contratos, o valor e o tipo do seguro, 

alem dos percentuais devidos referente as comissOes. 

Se a empresa desejar maior nivel de detalhamento, pode separa-las tambem 

por tipo de seguro. 

As Planilhas Diarias devem ser atualizadas constantemente, de acordo com o 

recebimento das comissOesr para que ao finat do periodo (mes) as informa¢es 

sejam transferidas para a Planilha Geral. 

Planilha Controle de ComissOes -

N.• N.•apOtce TiJJode , Valor PeR:enCual 'Vaf«a Banco! valor VakJra.:a.~de· Safdoa 
I COJMrato Seguto ApSifce Comissio Receber CaiJca recebido jRp Receber 

•1RF: imposto de renda retido na fonte 

6 .. 2-CONTROLE DE CONTAS A PAGAR 

Esta planilha destina-se ao controle das despesas da empresa (material de 

expediente, aluguel, telefone~ servi~s de manute~ ... ) negociadas a prazo e das 

obriga¢es tributarias. 

Para facilitar o controle e evitar o pagamento em atraso destas contas por 

"esquecimento", subdividiremos este relat6rio em Contas a Pagar Mensais e 

EsporSdicas. 
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6.2.1 - Contas a Pagar Mensais 

Como exemplo de contas mensais, podemos citar: Aluguel, Telefone, Energia 

Eletrica e os tributos sabre a receita - PIS, Cofins · e ISS. Cada empresario deve 

anatisar as peculiaridades de sua empress, relacionando seus desembolsos 

peri6dicos e adaptando a planilha as suas necessidades. 

Contas a Pagar Mensais 

Como podemos verificar, e uma planilha bern simples. 0 valor dos tributos e 

as respectivas datas de vencimento, sao facilmente conseguidos com o contador 

responsavel pela empresa; as outras despesas devem ser preenchidas assim que 

as faturas, notas fiscaisF etc. chegarem a empresa para evitar esquecimentos. 

A forma de pagamento e interessante quando a pessoa que cuida dos 

pagamentos cia empresa e a que eta autori~ para efetuar os mesmos, nao sao 
as mesmas (recomendavel, para evitar fraudes), assim e possivel fazer uma 

previsAo e se antecipar as necessidades de Caixa e saldo(s) da(s) conta(s) 

corrente(s} e assinaturas de cheques. 
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A situ~o e para ter-se um controle dos desembolsos ja efetuados e tambem 

compternenta o item anterior na antecipa~ das necessidades de recursos. 

&.2.,2- Contas a Pagar Esporadicas 

As contas espor&dicas sao aquelas, como a prOpria denomin~ evidencia, 

contrafdas esporadicamente. Todas as contas Ka prazoJJ devem constar neste 

relat6rio. Como exemplos podemos citar a aquis~o de imobilizado (computadores, 

m6veis, veiculos para a utiliza~ da empresa~ .. ), a compra de material de 

expedients, cartaes de visita e toda e qualquer despesa relacionada e necessaria a 
continuidade da atividade da empress, que nao tenha pagamento a vista. 

Neste controle e interessante utilizar uma planilha para cada fomecedor 

quando se tratar de compras parceladas (Quadro 13). Quando as aquisi~ forem a 

prazo, mas com pagamento em parcela unica, pode-se adotar o mesmo aiteno da 

planilha mensal, ou seja, agrupar diversos fomecedores I despesas em um unico 

relat6rio ( Quadro 14). 

Contas a Pagar Eventuais Parceladas 

Parcela 

Valor Total 
daCompra 

10/02/XX 
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Contas a Pagar Eventuais 

Fomecedor Datada Natureza Vencimento Valor Fonnade 
SituaGAo Nota FiScal Pgto .. 

01/02/XX Manuten~ 28102XX 165,.00 cheque micro 

w 15/02/XX PapeiA4 15/03/XX 200,00 cheque 

TOTAL 

A coluna "Situacao" destina-se, ao final do periodoJ ou assim que o 

empresario desejart ao controle das obrig~ ja quitadas, a veneer ou de 

possiveis pagamentos em atraso. 

T emos desta forma controles simples. que se adaptam as necessidades do 

empresario e extremamente Uteis para o controle dos seus futures desembolsos. 

6.3- CONTROLE DE CAIXA E BANCOS 

0 controle das disponibilidades financeiras da empresa e de extrema 

importancia para o empres8rio analisar e verificar as entradas e saidas de recursos 

e preparar-se para futuros desembolsos. 

Com estes relatorios e o auxilio das planilhas "Contas a Paga~ e "ComissOes 

a Recebe~ - entre outras, que serao discutidas - podera fazer previsOes se seus 

recursos serio suficientes para saldar suas obriga¢es ou se sera necessaria~ por 

exemplo, contratar um empn1stimo ou utilizar o limite da conta corrente da empresa. 

6.3.1 - Controle de Caixa 

Esta planilha e utilizada para controlar o valor de dinheiro em especie em 

poder da empresa. o popularmente conhecido "Caixinha". Geralmente e um valor 

pouco expressive, mas necessaria para o pagamento· de despesas de valor baixo 

que nao justificam a emissao de um cheque, como c6pias de documentos, 

autentica¢85 em cart6rio e galaes de agua mineral. 
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Este relat6rio tambem e utilizado para o controle de cheques recebidos pela 

corretora, mas ainda nao depositados, como no caso de segurados que adiantam o 

valor do seguro a corretora para estaJ posteriormente, quitar o mesmo junto a 
Seguradora. 

0 saldo mensal deste controle e, usualmente, constants. com varia¢es 

devido ao cheques citados no uttimo paragrafo. 

Cada empresario determina, de acordo com algum criteria particular - que 

pode ser a media mensal de despesas de baixo valor - o montante que deve estar 

sempre a disposi~ da empresa para cobrir estes gastos. 

No quadro abaixo, temos uma empresa cujo saldo de Caixa fica em tomo de 

R$ 100t00 (Cem Reais) por mes. Considerando que o saldo final de Janeiro/XX

que sera o Saldo Anterior de Fevereiro/XX- foi de R$ 100,00, teremos: 

Controle de Caixa 

Historico Entrada Saida 

Com as respectivas Entradas e Safdas no periodo, tivemos um Saldo Atual de 

R$ 110,50. 0 Saldo Atual e calculado da seguinte forma: somam-se o Saldo Anterior 

e as Entradas e diminuem-se as Saidas. 

Para checarmos se o relat6rio foi preenchido corretamente, ha a linha "Saldo 

para Conferencia11
, que nada mais e do que (1) a soma das Entradas e do Saldo 

Anterior e, ao lado, (2) a soma das Saidas e do Saldo Atual. Ambos os resuHados (1 

e 2) devem possuir o mesmo valor. 

11 SO~ Luiz Carlos de. Aposti)a do CUrso de~ em Gestio de NegOcios 2004:> mOdulo 
"Contabilidade como Jnslmmento de Gestio". P. 63. 
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6.3.2 - Controle de Banco 

Este controle evidencia as entradas e saidas ocorridas na conta corrente (c/c) 

do(s) Banco(s) em que a empress e cliente_ Tern os mesmos principios do Controle 

de Caixa, porem com uma movimentae;So muito maior. 

Nele constarao os depOsitos relativos as Receitas ( comissaes recebidas de 

Seguradoras) e dos cheques recebidos dos segurados, debitos de tarifas bancarias 

e CPMF, pagamentos de despesas com debito em conta, compensa~o de cheques, 

etc. 

Ao final do periodo, o saldo deste controle deve ser identico ao saldo do 

extrato da conta corrente_ Eventuais diferen~s pode"' ser advindas de cheques 

emitidos e ainda nao compensados, informae;So que deve prontamente ser 

acrescentada ao relat6rio para justifica-la (.a difere~). 

Controle de Banco 

Entrada Sa ida 

Adaptado (ibid). 

&A - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS AOS SEGURADOS E 

RECEBMENTOSDESEGURADOS 

Estes relat6rios sao extremamente importantes, pais estao ligados 

diretamente a atividade das Corretoras, que e intermediar a Venda de seguros entre 

o segurado (.o interessado em adquirir o servi(XJ) e a empresa Seguradora. 
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6A.1 - Controle de Adiantamentos aos Segurados 

Os valores controlados na planilha r#Adiantamentos aos Segurados" sao os 

que ocorrem na seguinte situ~o: um cliente (segurado) vai a Corretora adquirir, por 

exemplo, um seguro de veiculo. Para agilizar o processo, a Corretora compromete

se a pagar a Seguradora o montante total ou a primeira parcela do seguro e, por sua 

vez, o cliente compromete-se a reembolsar o dinheiro a Corretora. 
Esta pratica e bastante utilizada nas corretoras estudadas, mas necessita de 

um controle eficaz para evitar a perda de dinheiro pela falta de reembolso do 

segurado ou o pagamento em duplicidade para a Seguradora. 

Controle de Adiantamentos aos Segurados 

Esta planilha alem de ser muito Util aos empresarios, facilita o registro das 

informa¢es (devidamente comprovadas atraves de documentos) pelo contador . 

responsavel, sendo assim a contabilidade estara refletindo corretamente a situ~ 

da empresa no encerramento de determinado periodo. 

0 saldo da planilha "Controle de Adiantamentos aos SeguradoS' e o saldo da 

conta 'lAdiantamento aos Segurados'J no Balancete Contabil ou no Balan~, serao 
rigorosamente iguais, permitindo ao empreendedor ter uma visao realista da 

s~o da sua corretora. 
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8.4.2- Controle de Recebimentos de Segurados 

E o inverso da sit~ anterior, ocorre quando o segurado deposita ou 

entrega o pagamento do seguro a Corretora antes cia mesma ter quitado o mesmo 

com a Seguradora. 

Tambem exige controle rigido para evitar que o seguro seja pago em atraso, 

gerando assim encargos de multa e juros que deverao ser arcados pela Corretora, 

ou pior, 0 "esquecimento" do pagamento do seguro seguido da ocorrencia do 

sinistro, que causara muito mais prejuizo a Corretora, pois alem de perder a 

confia~ de um cliente, tera que arcar com o pagamento da indeniza~o, cujos 

valores tendem a ser elevados. 

0 valor do saldo tambem sera coincidente com o da conta "Recebimentos de 

Segurados" na Contabilidade. 

Controle de Recebimentos de Segurados 

6.5 - CUSTO DOS MATERIAlS EMPREGADOS PARA A PRESTACAO DO 

SERVICO 

Apesar de, aparentemente a denomina~o apresta~o de servi~s" nao 

empregar materiais como em uma indUstria ou comercio, devemos atentar para o 

que e utilizado na Corretora para que o servi~ possa ser prestado, como: material 

de expediente (papel, caneta, clipes, envelopes~-·>t cartuchos para impressora, 

bobinas de fax, combustivel para os veiculos utilizados pela empresa, etc. 

E interessante controls-los para sabermos o montante total gasto no periodo 

e termos a real dimensao cia sua significancia em rel~o as receitas ao final do 

mes. 
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As despesas com materias relacionadas nesta planilha sao tanto as pagas a 
vista quanto as a prazo, pois obedecem ao regime de competencia, ou seja, as 

despesas e as receitas sao reconhecidas nos meses em que ocorreram, 

independentes de terem sido pagas ou recebidas. 

Controle de Materiais 

0 empresario, achando necess&rio, podera separar a planilha por tipo de 

despesa, para encontrar a participa~ de cada uma no montante total, verificar que 

especie apresenta maior partieipacao ou para compara-las com a contabilidade. 

6.6 - CUSTO DOS SER\IICOS EMPREGADOS PARA A PRESTACAO DO 

SERVICO 

Relacionaremos aqui as compras de servi~s utilizadas nas atividades 

empresariais, como: telefone. energia eletrica. manuten¢es, consultorias tecnicas, 

etc. Frisamos novamente que sao inclusas somente as despesas diretamente 

relacionadas com a atividade da empresa, nAo se admitindo despesas particulares 

dos s6cios. 

Pode ser geral ou. especffica, assim como a de materiais. 

Controle de Servioos 
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6.7- FOLHA DE PAGAMENTO 

Neste t6pico trataremos de forma simptificada das despesas com folha de 

pagamento. Para melhor compreensao do tema, tistaremos algumas definic;Oes e 

calculos basicos: 

FGTS- Fundo de Garantia por Tempo de Servico: corresponde a 8,5% da 

remunerayao mensa! do empregado (salario, anuenio, horas-extras ... ); 

INSS - Institute Nacional do Segura Social: as Corretoras recolhem sabre a 

remunerayao dos seus funcionarios 26,2% a titulo deste tributo mais o que foi 

descontado do empregado. 0 valor a ser descontado e determinado pela aplica~o 

da Tabela Progressive, cujos percentuais variam de 7,65% a 11%, de acordo como 

salario do funcionario (ver anexo 1). 

Sabre o pr6-labore (remunerayao dos s6cios) a empresa recolhe 22,5% mais 

11% que e retido no holerite, sempre observando os limites de desconto da tabela 

do 1NSS, que e facilmente encontrada no site da Previdencia Social 

(www.mpas.gov.br). 

IRRF- Impasto de Renda Retido na Fonte: e descontado dos empregados 

e/ou dos pr6-labores quando o valor da remunerac;ao excede o limite de isenyao, 

atualmente fixada em R$ 1.164,00 (Um mil e cento e sessenta e quatro reais) por 

mas. {Ver anexo II). 

Maiores esclarecimentos quanta ao calculo do IRF e dedu¢es permitidas 

podem ser obtidas com o contador responsavel. 

Decimo terceiro salario: corresponde a um salario adicional devido aos 

funcionarios registrados na empresa, proporcional aos meses de servic;o prestados 

durante o ano pelo empregado. Sera pago em ate duas parcelas. 

Segundo a Convenc;fio Coletiva do Sindicato dos Securitarios, a primeira 

parcela deve ser paga ate julho e a segunda em dezembro. 

Para o controle do empresario, o valor devido a titulo de decimo terceiro 

corresponds a 1/12 da remuneragao multiplicada palos mesas trabalhados no ano. 

Para simplificar, nao consideraremos os encargos (FGTS e INSS}. 
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Ferias: as ferias sao devidas a cada doze meses completes de trabalho para 

um mesmo empregador e devem ser concedidas antes que o empregado complete 

mais um perfodo. 

A remuneragao das ferias e calculada pela media da remunerayao do 

empregado em seu periodo aquisitivo {12 mesas} mais um teryo. Para controle 

corresponds a 1112 mais 1/3 da remunerayao, multiplicada palos meses trabalhados 

no perfodo aquisitivo. Para simplificar, tambem nao consideraremos os encargos 

(FGTS e JNSS). 

Vale--refeir;Ao: a Convent;ao Coletiva estabelece o valor diario e o numero de 

vales que deverao ser fornecidos ao empregado. A empresa pode descontar ate 

20% {vinte porcento} do valor dos vales a titulo de reembolso. 

Vale-transporte: a empresa deve fomece-los se o funcionario preencher a 

declaragao garantindo que precisa e quer receber este beneflcio. Pode ser 

descontado ate 6% (seis porcento) do salario do empregado referente a reembotso, 

limitado ao valor total dos vales-transporte fornecidos. 

Cesta auxilio: a Convenyao Coletiva determina qual o valor do beneficia e que 

todos os empregados devem receb6-lo. 

Folha de Pagamento 

Controle Folha de Pagamento 

Mes/ano FevereiroiXX Dias uteis: 22 
Empregado MariaJosi Jolo Pedro ... SOMA 
Salarto 43000 48000 - 910,00 
Horas-extras 27,00 . - 27,00 
Anu~nio 11,66 - - 11t_66 
Desc.INSS (35,85) (36,72) - (72,f!?1 
Desc. VT (25,80) (28,80) - {54,60) 
Desc. VR .{33,00) (33,00) - {66,00) 
Desc.IRF - - - . 
liquido a Receber 374,01 381,48 - 755,49 
Despesa INSS 122,79 125,76 - 248,55 
Despesa FGTS 39,84 40,80 - 80,64 
Oespesa 13° sal. 1/12 39,06 40,00 . 79,06 
Despesa Fertas+1/31/12 52,07 53,33 - 105,41 
DespesaVR 165,00 165,00 . 330,00 
Oespesa VT 83,60 83,60 - 167,20 
Despesa cesta auxmo 90,00 91,00 - 181 00 
Total despesa liquida 1.002,21 1.017,69 - 2.019,91 
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Na planilha acima, frisamos que OS valores referentes a 13° salario e terias 

nao estao calculados com os encargos, nem deverao ser pagos com a remunera~o 

mensal. Estao aqui somente para o empresario ter uma previsao mensal de quanto 

devers pagar a seus empregados a titulo destas verbas~ 

0 total das despesas liquidas e obtido atraves da soma do Salario Liquido a 

Receber~ com o desconto do INSS e as despeSas tributarias e de encargos. 

Os valores dos tributos, descontos etc. podem ser obtidos com o contador 

atraves de um relat6rio que contenha o resumo da folha, se for ele tambem o 
responsilvel pelo calculo da folha de pagamento. 

Os valores de salario, horas-extras e beneficios foram arbitranos, o calculo 

dos tributos, feriast decimo terceiro e descontos obedecem as regras explanadas 

antes da. planilha. 

6.8- DESPESAS GERAIS 

Todas as despesas nao inclusas nas planilhas Custo de Materiais e de 

Servicos empregados para a presta(:io do servi~ e Folha de Pagamento, devem 

ser indusas no proximo controle. Essas despesas podem ser: copa e cozinha, 

material de limpeza, confraterniza~, seguros empresariais etc. 

Controle de Despesas Gerais 

6 .. 9- REMUNERACAO DOS s6ciOS 

Os s6cios que trabalham na corretora devem receber uma remunera(:io pela 

pres~ de serviQOs. Essa remunera~o e denominada pr6-labore. 
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Como os encargos sabre os pagamentos a pessoas fisicas sao muito 

elevados, a maioria dos empresarios opta por ter um pr6-labore simb61ico e 

completer sua renda com retiradas de lucro, que nao sao tributadas desde que 

obedec;am aos limites estabelecidos em lei. 

0 contador legalmente habilitado pode informer ao empresario quanto pode 

ser distribuido de lucro e, mais importante, se ha lucro a distribuir. 

A planilha do pr6-labore e parecida com a da folha de pagamento. Para a 

distribuic;:ao de lucros nao e necessaria haver planilha, visto que e o contador quem 

devera fazer este controle, sempre que solicitado. 

Controle Pr6-labore 

Controle Pr6-labore 
Mis/ano FevereiroiXX 

S6eio Alberto Cristina SOMA 
Pr6-labore 500,00 500,00 1.000,00 
Oesc.INSS (55,00) (55,00) (110,00) 
Oesc.IRF - - -
Uquido a Receber 446,00 445,00 890,00 
Oespesa INSS 112,50 11~50 225,00 
Total despesa liquida 612,50 612,50 1.225,00 

De posse das planilhas de ComissOes a Receber, Custo dos Materiais e 

Servic;:os, Folha de Pagamento, Despesas Gerais e Pr6-labore, o empresario podera 

ter uma visao do resultado mensal da sua empresa que, juntamente com os tributes 

sobre a receita e sobre o lucro, sera confirmado atraves dos refat6rios contabeis. 
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7- CONCLUSAO 

Com os diversos ramos de seguros e a crescenta necessidade de haver um 

respaldo na ocorr&ncla de, utilizando urn jargao da area, sinistros (dano ou prejulzo 

material), a area de corretagem de seguros tornou-se oportuna. 

Na Regiao Central de Curitiba, as corretoras comp()em-se basicamente de 

micro a pequenas empresas, que geralmente possuem de um a quatro empregados 

e sao administradas por s6cios que ja trabalhavam como corretores pessoa flsica 

antes de constituirem a empresa. 

Para se constituir uma Corretora de Seguros e pre-requisite que os s6cios 

sejam corretores e estejam certificados pela SUSEP - Superintendencia de Seguros 

Privados. 

lnfelizmente grande parte dos aspirantes a empresarios nao procura se 

preparar para administrar uma empresa, preocupando-se somente com os aspectos 

tecnicos de corretagem, acreditando que somente com seu feeling conseguira gerir 

seu neg6cio, sem langar mao de controles e consultoria especializada em controles 

gerenciais. Pelo porte estudado, urn born contador e urn s6cio realmente interessado 

em compreender o funcionamento de seu neg6cio, conseguem resolver a questao. 

0 primeiro t6pico que frisamos foi a real necessidade de separarem-se as 

contas particulares dos s6cios e as da empresa, que nao se confundem em hip6tese 

alguma. Embaralha-las pode levar o empresario a acreditar que tern muito dinheiro 

para gastar consigo e, em contrapartida, descapitalizar a empresa, deixando-a com 

contas correntes com saldo negative e sem disponibilidades para pagar suas 

obrigac;Qes. lsso faz com que a Corretora entre muitas vezes em emprestimos e 

financiamentos desvantajosos e que podem acabar piorando a situac§o da mesma. 

Com as Nog5es de Contabilidade apresentadas, o empreendedor ja pode ir 

se familiarizando com as demonstrac;Oes que irao atestar a saude de seu neg6cio e 

tambem utiliza-las para checar e complementar seus pr6prios controfes. 

Ferramentas basicas como o Excel, sao de extrema utilidade e com urn pouco 

de pratica, conforme demonstramos nas planilhas gerenciais, sao suficientes para 

que a corretora de seguros tenha todas as suas operac;Qes registradas a analisadas. 
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Com pouco mais de dez planilhas o empresario conseguira acompanhar 

todas as suas operay()es. Nelas constarao o que a empresa vendeu, o que tem a 

receber, a pagar e os custos de manter o neg6cio. Assim a Corretora tera controle e 

seguranc;a para sobreviver numa area repleta de concorrencia, e embasamento para 

buscar mais clientes e possivelmente reduzir custos. Administrando com ferramentas 

simples, gerando recursos para se auto-sustentar e multiplicar o investimento inicial 

dos s6cios. 
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ANEXOS 

Anexo 1-Tabela INSS 
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(Fonte: Ministerio da Previdencia Social. www.mpas.gov.br) 
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Anexo U- Tabela IRF 
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(Fonte: Secretaria da Receita Federal. WW'iN.receita.fazenda.gov.br) 


