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RESUMO 

LARA, Silvana Ap. S. Uma Abordagem a Gestae Financeira de Pequenas Empresas. As 
pequenas empresas representam importante papel na economia brasileira sendo de 
fundamental importancia que os seus gestores estejam preparados para competir num 
mercado globalizado. A modernizayao da gestae financeira das pequenas empresas e 
possfvel tendo em vista a correta utilizayao das informac;oes geradas no 
desenvolvimento das atividades. 0 presente trabalho tern por objetivo apresentar aos 
gestores de pequenas empresas as bases conceituais e a estrutura financeira 
necessaria para a gestae financeira da empresa. Destacamos a importancia da 
Contabilidade na gestae financeira, nao apenas como instrumento para cumprimento 
das exigemcias legais, mas para servir de base para as decisoes financeiras que 
devem ser tomadas. A sobrevivencia de qualquer neg6cio depende da competencia de 
administra-lo, registrando adequadamente os fates ocorridos no dia-a-dia da empresa, 
analisando essas informac;oes e fazendo o planejamento financeiro. Verifica-se uma 
crescenta necessidade das pequenas empresas buscarem instrumentos que os 
auxiliem no planejamento e controle de seus recursos para que estes sejam usados de 
maneira adequada, a fim de preservar a atividade empresarial e permitir sua 
continuidade. As conclusoes obtidas foram que com a implantac;ao dos controles 
financeiros basicos, a utilizayao do fluxo de caixa projetado, como instrumento 
gerencial obtem-se urn resultado satisfat6rio em relayao a gestae financeira, 
evidenciando informac;oes confiaveis, permitindo assim, uma analise mais segura da 
situayao financeira da empresa. 

PALA VRAS-CHAVE: controles financeiros; estrutura financeira; gestae financeira. 
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1 - INTRODUCAO 

0 segmento das Pequenas Empresas e um dos principais pilares de 

sustentagao da economia nacional, tanto pelo numero de estabelecimentos e 

desconcentragao geografica, quanta pela sua capacidade de gerar empregos. 

Ainda que reconhecida sua importancia socioecon6mica, o segmento das 

pequenas empresas encontram series obstaculos ao seu crescimento, 

sustentabilidade e competitividade. 

A taxa de mortalidade empresarial no Brasil, apurada para as empresas 

constituidas e registradas nas Juntas Comerciais dos Estados nos anos de 

2000, 2001 e 2002, revela que 49% encerram as atividades com ate 02 (dais) 

anos de existencia, 56,4% com ate 03(tres) anos e 59,9% nao sobrevivem alem 

dos 04 ( quatro) a nos. 

Os principais motives da mortalidade das empresas concentram-se na 

falta de capital de giro, a escassez de clientes, a carga tributaria e a falta de 

conhecimentos gerenciais. 

Conhecendo a realidade da maioria das pequenas empresas brasileiras, 

verifica-se a falta de prepare gerencial dos empreendedores. 0 brasileiro tern 

espirito empreendedor, mas demonstra um despreparo para conduzir as 

finangas da empresa. A dificuldade em identificar quais as ferramentas 

gerenciais sao necessarias para auxiliar o gerenciamento e a tomada de 

decisoes. 

Atualmente a contabilidade e menosprezada par desconhecimento do 

seu grande valor. Nao e possivel controlar e medir o que nao se conhece. E 
fundamental que as empresas formulem relat6rios que reflitam a realidade da 

empresa, embasados em informagoes confiaveis. 

Para LUCATO 2003, uma das caracteristicas marcantes dos 

empresarios e gestores da pequena empresa no Brasil tern sido a gestae 

atraves do caixa, ou mais precisamente atraves dos saldos bancarios. Os 

empresarios utilizam o caixa como term6metro da situagao da empresa, se 

sobram recursos, a empresa vai bern, se faltam a empresa passa par 
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dificuldades. Af inicia o processo apaga incendio, corre para os bancos para 

negociar e saldar os compromissos assumidos. 

Este trabalho busca apresentar as ferramentas necessarias a gestae 

financeira das pequenas empresas, o qual sera realizado tendo em vista em 

primeiro Iugar o publico interessado, os empreendedores brasileiros. 

A metodologia utilizada nesta pesquisa foi bibliografica por serem 

consultados livros, dissertagoes e pesquisas em sites especializados com 

assuntos pertinentes a pesquisa. 

lnicialmente pretendemos conceituar a contabilidade como instrumento 

de gestae, identificar o papel da administragao financeira nas pequenas 

empresas bern como as fungoes do administrador financeiro. 

Serao apresentadas formas de como controlar o caixa, contas a pagar e 

receber, fluxo de caixa, como controlar as disponibilidades e o capital de giro 

para que nenhum problema operacional, nenhuma safda de numerario afete as 

operagoes financeiras realizadas no dia a dia da empresa. 
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2 CAPiTULO - A IMPORTANCIA DA CONTABILIDADE NO UNIVERSO 

EMPRESARIAL 

Atualmente a contabilidade nao pode se limitar a registrar as fatos 

passados e a manter livros fiscais escriturados como unico fim de recolhimento 

de tributes e como urn instrumento para cumprimento das formalidades 

exigidas em lei. E precise saber distinguir a contabilidade fiscal da 

contabilidade gerencial. 0 empresario que se preocupa com a gestao de sua 

empresa utiliza as informac;oes contabeis como base segura de dados para a 

correta tomada de decisoes, pela compreensao do estado que se encontra a 

entidade, avaliar seu desempenho, acompanhar a evoluc;ao, riscos e 

oportunidades que o mercado oferece. 

"A finalidade da Contabilidade e registrar as fatos ja ocorridos para 

orientar as decisoes financeiras que sao projetadas para o futuro. A 

Administrac;ao Financeira utiliza as dados contabeis para elaborar projec;oes." 

(CHIAVENATO: 1990, p. 13). 

A contabilidade tern como papel principal oferecer ao administrador a 

certeza, as meios para decidir au pleitear, para definir metas, para planejar, 

para programar, para demonstrar as resultados de suas atividades e fiscalizar a 

regularidade das operac;oes, especialmente as mutac;oes que ocorrem no 

patrim6nio de uma pequena au media empresa. 

A importancia da Contabilidade esta no fato de servir de base para as 

decisoes financeiras que devem ser tomadas pela empresa." (CHIAVENATO: 

1990, p. 13). 

A decisao de investir, reduzir custos, au de praticar outros atos 

gerenciais deve basear-se em dados tecnicos extrafdos dos registros 

contabeis, sob pena de se p6r em risco o patrim6nio da empresa. 

"E, portanto, de significativa importancia que as empresarios e gestores 

possam ler e interpretar as demonstratives contabeis e financeiros, utilizando

os como urn verdadeiro painel de instrumentos que lhes fornec;a todas as 

informac;oes necessarias para atingir seus objetivos." (LUCATO: 2003, p.265). 



9 

Muitos empresarios nao tem facilidade em entender a contabilidade, pais 

nao possuem formagao na area e as cantatas com as informag6es contabeis 

sao para atender as exigencias legais. 

0 aperfeigoamento dos processes de tomada de decis6es nas pequenas 

e medias empresas permite uma maior transparencia no mundo dos neg6cios, 

inspirando confianga e criando condig6es mfnimas para superar possfveis 

crises e planejar o desenvolvimento almejado. 

As informag6es contabeis podem ser expressas de diferentes formas, 

tais como: demonstrag6es contabeis, documentos, livros, planilhas entre 

outros. Essas informag6es proporcionam uma base objetiva de informag6es 

indispensaveis a administragao, governos e sociedades em geral sabre a 

situagao economica, financeira e patrimonial da empresa. 

"E precise, portanto, que as empresarios e gestores entendam que o 

adequado gerenciamento s6 pode ser feito utilizando-se, simultaneamente, seu 

balango, seu demonstrative de resultados e seu fluxo de caixa." (LUCATO: 

2003, p.75). 

Apresentaremos a seguir as conceitos basicos de contabilidade para 

facilitar o entendimento de como sao realizados as registros dos fatos 

contabeis e as seus demonstratives. 

2.1 CONCEITOS BASICOS DE CONTABILIDADE 

A contabilidade oferece as dados e controles necessaries para avaliar o 

desempenho da empresa, daf a importancia em se conhecer seus conceitos e 

principais demonstrag6es. 

"A contabilidade tem a fungao de registrar e controlar todos as atos que 

originam fatos que afetem a situagao patrimonial, financeira e economica da 

instituigao .. " (REGO Filho:1997, p.17) 

0 objetivo da contabilidade e o acompanhamento da evolugao 

economica e financeira de uma empresa. 
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Apresentaremos segundo (Souza, 2003) 1 os conceitos basi cos das 

Contas do Balanc;o Patrimonial para uma abordagem gerencial. 

2.1.1 Patrim6nio 

Patrim6nio e o conjunto de Bens, Direitos e Obrigac;oes, avaliaveis em 

moeda corrente, pertencentes a uma pessoa ffsica ou jurfdica. 

a) Bens 

- dinheiro em especie 

- um im6vel, um vefculo, registro 

b) Direitos 

- saldo bancario em conta corrente 

- saldo em aplicagao financeira 

- valor disponfvel em caixa 

c) Obrigac;oes 

- sao todos os valores que uma pessoa tern a pagar a 

terceiros, como por exemplo: salaries a pagar, fornecedores, impostos a 

recolher, emprestimos bancarios. 

2.1.2 Ativo 

E o conjunto de bens e direitos. 

2.1.2.1 - Classificac;ao do Ativo 

a) Ativo Circulante 

b) Ativo Permanente 

- Subgrupo dos lnvestimentos 

- Subgrupo dos lmobilizados 

- Subgrupo do Diferido. 

c) Realizavel a Longo Prazo 

1 Conceitos retirados de: Souza, Luiz Carlos de. Contabilidade ao alcance de todos - urn novo metodo de 
se aprender contabilidade. 13 ed. 23 tir. I Curitiba:JlllWi, 2003, p.24-138 
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QUADRO 1- COMPOSIQAO DO ATIVO NO BALANQO PATRIMONIAL 

Disponibilidades 

Valores realizaveis a curto prazo 

FONTE: (SOUZA:2003, p. 57 e 58) 

2.1.3 Passive 

As contas do passive sao consideradas como elementos negatives no 

patrim6nio, pais retratam obrigac;oes da sociedade perante terceiros ou s6cios. 

As principais contas de curta prazo estao ordenadas no quadro a seguir: 

QUADRO 2 -COMPOSIQAO DO PASSIVO 

Fornecedores 
Salarios a pagar 
Encargos Sociais a recolher 
lmpostos a recolher 
Em mos bancarios 

FONTE: (SOUZA: 2003, p.64) 

Valores a pagar no curto prazo 

2.2 DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 

Os demonstratives financeiros basicos sao o Balanc;o Patrimonial e o 

Demonstrative de Resultado do Exercfcio. 

A elaborac;ao dos demonstratives financeiros sao preparados com base 

na escriturac;ao contabil e proporcionam uma base objetiva de informac;oes 
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indispensaveis a administragao da empresa, governo e sociedade em geral sob 

a situagao economica, financeira e patrimonial da empresa. 

"Para o administrador financeiro que participa da gestao do patrimonio, e 
fundamental o entendimento, a interpretagao e a analise desses 
demonstratives. As informagoes proporcionam uma avaliagao da gestao 
passada/presente, bern como subsidiam as decisoes e estrategias para 
as gestoes futuras." (REGO Filho:1997, p.25) 

Nao e posslvel administrar eficazmente sem a utilizagao de 

demonstratives contabeis e financeiros. A analise das demonstragoes 

financeiras tern como finalidade proporcionar uma visao comparativa da 

situagao financeira e do desempenho da empresa. A analise das 

demonstragoes financeira fornece informagoes sobre as condigoes financeiras 

e operacionais de uma empresa. 

As demonstragoes financeiras fornecem dados sobre a situagao da 

empresa, seguindo regras contabeis. "As demonstragoes contabeis usuais sao 

definidas na Lei N° 6.404/76 - Lei das Sociedades Anonimas - na qual todos 

os conceitos relacionados ao exercfcio social e as demonstragoes sao 

precisamente estabelecidos." (LUCATO: 2003, p.266). 

"Para a gestao do dia-a-dia das empresas sao de especial interesse o 

balango patrimonial e o demonstrative de resultados do exercfcio. "(LUCATO: 

2003, p.266). 

Os fatos economicos e financeiros sao registrados pela contabilidade e 

OS dados SaO identificadOS pelas demonstrag6es financeiras, utilizando as 

tecnicas de analise de balangos obtem-se as informagoes financeiras para a 

tomada de decisoes. 

2.2.1 Balango Patrimonial 

E atraves do Balango que conhecemos a situagao do patrimonio da 

empresa: o montante que a empresa conseguiu para cumprir seus 

compromissos e onde esses recursos foram aplicados. 
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QUADRO 3- BALANQO PATRIMONIAL 

BALANQO PATRIMONIAL 
ATIVO 
CIRCULANTE 
DISPON[VEL 
Caixa 
Banco conta movimento 
Aplica~ao Financeira 

DIREITOS REALizA VEIS 
Duplicatas a receber 
Estoque de mercadoria 
Despesa do Exercicio seguinte 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 
Duplicatas a receber 
Adiantamento de Cons6rcio 
Depositos Judiciais 
Emprestimos a Diretores 
ATIVO PERMANENTE 
INVESTIMENTOS 
Participa~oes Societarias 
lm6veis para utiliza~ao futura 

IMOBILIZADO 
Terrenos 
Edificios 
M6veis e utensilios 
Veiculos 
Marcas e patentes 
DIFERIDO 
Despesas Pre-Operacionais 
TOTAL DO ATIVO 

FONTE: (SOUZA: 2003, p. 73 e 74) 

PASSIVO 
CIRCULANTE 
Fornecedores 
Salarios a pagar 
Impastos a recolher 
Emprestimos bancarios 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 
Duplicatas a pagar 
Financiamentos 
Cons6rcios a pagar 

RESULTADO 
FUTUROS 

EXERCICIOS 

Receita de Exercicio Futuro 
(Despesas e Custos de Exercicio 

Futuro) 
PATRIMONIO LIQUIDO 
CAPITAL SOCIAL 
Capital Social 
RESERVAS DE CAPITAL 
Doac;oes e Subvenc;oes 
Agio na emissao de ac;oes 
Premio de debentures 
RESERVA DE REAVALIAQAO 
RESERVAS DE LUCRO 
Reserva Legal 
Reservas Estatutarias 
LUCROS (PREJU[ZOS) 

ACUMULADOS 

TOTAL DO PASSIVO 

"Este demonstrative contabil mostra a posigao patrimonial da empresa 

em uma determinada data." (LUCATO: 2003, p. 267). 

2.2.2 Demonstragao de Resultado do Exerclcio 

0 demonstrative de resultados procura determinar se a empresa obteve 

Iuera ou prejulzo em urn determinado perlodo de tempo, onde subtraindo os 

custos e as despesas das vendas resulta em Iuera ou prejulzo, atraves do 

regime de competencia. 
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"Este demonstrative procura ilustrar como se desenvolveram as 

operac;oes da empresa em urn determinado perfodo, mostrando se ela obteve 

Iuera ou prejufzo em decorrencia da sua atuac;ao." (LUCATO: 2003, p. 270). 

Atraves da demonstrac;ao do resultado sao feitas as analises nas contas, 

podendo ser implementados controles que evidenciam as variac;oes ocorridas 

em urn determinado perfodo. 

Na demonstrac;ao do resultado sao evidenciadas as variac;oes de Iueras 

ou prejufzos das operac;oes. 

"A Demonstrac;ao do Resultado do Exercfcio e urn relat6rio 

complementar do Balanc;o Patrimonial, que tern como objetivo demonstrar as 

variac;oes que ocorrem nos resultados de uma empresa, estando refletidos no 

patrimonio lfquido." (SOUZA: 2003, p.80). 

0 acompanhamento sistematico das receitas, despesas e do resultado 

operacional serve de subsfdio para analise do desempenho de uma empresa. 

Permite a analise dos comportamentos e quais decisoes deverao ser 

tomadas. Mensalmente esta demonstrac;ao evidenciara informac;oes sabre: 

custos e despesas variaveis e fixas, montante de vendas a vista e a prazo, a 

margem de contribui<;ao e o ponte de equilibria. 

"0 demonstrative de resultados e elaborado em regime de competencia, 

isto e, os valores referem-se aos eventos registrados na data em que 

aconteceram, e nao na data em que os pagamentos foram recebidos ou 

efetuados (regime de caixa)." (LUCATO: 2003, p. 271). 



QUADRO 4- DEMONSTRACAO DE RESULTADO 

DEMONSTRACAO DE RESUL TADO 
( +) Reeeita Bruta Operaeional 

Venda de mereadorias 
Prestagao de Servigos 

(-) Despesas Variaveis 
Simples Federal 
Simples Estadual 
ISS 
ICMS 
Gusto da mereadoria vendida 

(=) Margem de Contribuigao 
(-) Despesa Fixa 
Sal arias 

Pr6-labore 
Eneargos s/ salarios 
Provisao de Farias 
Honorarios eontabeis 
Correia, impresses 
Vale transporte, vale refeigao 
Material de eserit6rio 
Energia eletrica, agua 
Telefone, Internet 
Aluguel 
Depreeiagao 

(=) Luera (prejufzo) Operaeional domes 
( +) Reeeita de aplieagao finaneeira 
(=) Luera Lfquido doMes 
FONTE: (SOUZA: 2003, p. 146) 

2.3 REGIMES DE CONTABILIDADE 

15 

Para aeompanhar as atividades operaeionais as empresas preeisam 

utilizar urn sistema de informagoes gereneiais integrados eontendo todos os 

dados da organizagao. 

"E importante que os sistemas sejam eontrolados, e as informagoes 

extrafdas dos mesmos auxiliem na tomada de deeisao para definir os novas 

rumos de agoes. Nao podemos esqueeer que s6 se eontrola o que se 

eonheee." (SOUZA: 2003, p.91 ). 

Dentre os inumeros sistemas de informagoes gereneiais, a eontabilidade 

utiliza-se de dais sistemas para registrar suas operagoes mereantis: 
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A) Regime de Caixa: e muito utilizado nas pequenas empresas, 

elaborado de forma simples, para acompanhamento da movimentac;ao do 

dinheiro. 

Esse controle e muito utilizado nas pequenas organizac;oes por nao 

requerer muita complexidade, elaborado de forma simples para acompanhar a 

movimentac;ao do dinheiro. 

"0 Livro Caixa que hoje pode ser feito eletronicamente ou em planilhas 

do Excel, e um excelente informativo do fluxo das disponibilidades do 

empreendimento, ou seja, das entradas e safdas de dinheiro." (SOUZA: 2003, 

p. 92). 

0 livro caixa e a ferramenta utilizada pelo empresario para controlar sua 

movimentac;ao financeira, bem como um instrumento para ser analisado em 

conjunto com a contabilidade, para uma analise mais profunda dos fatos 

ocorridos. 0 livro caixa apresenta somente os fatos ocorridos naquele 

momenta, ou seja, uma entrada (recebimento) no caixa ou um pagamento 

(safda) do caixa. 

"Quanta a receita sao contabilizadas somente quando forem recebidas 

em determinado perfodo, quando ocorrer uma entrada de dinheiro. Para esta 

forma de contabilizac;ao nao importa o valor faturado ou contratado, mas sim 

seu recebimento." (SOUZA: 2003, p. 92). 

Podemos entender neste regime que sera adotado para os lanc;amentos 

contabeis baseado na data da nota fiscal, boleto, recibo, ficando desta forma 

provisionado dentro do mes para pagamento a vista ou a prazo. 

"Quanta a despesa sao contabilizadas somente quando do seu 

pagamento, quando ocorrer uma safda de dinheiro. Da mesma forma que se 

pratica o reconhecimento das receitas, nao importa a sua contratac;ao, mas sim 

seu pagamento." (SOUZA: 2003, p. 92). 

A administragao financeira adota o regime de caixa para planejar e 

controlar as necessidades e sabras de caixa e apurar os resultados financeiros. 

B) Regime de Competencia: eo regime adotado pela contabilidade para 

apurar o resultado econ6mico e medir a rentabilidade das operac;oes. 0 regime 

de competencia coincide com o ciclo econ6mico. 
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A pratica mais realista para ver as atividades operacionais em empresas 

independentemente do seu porte, em geral e o regime de competencia. 

"Devem reavaliar suas operac;oes de uma forma bem acurada, pais 
se nao tiverem a visao das despesas e custos pelo regime de 
competencia, podem incorrer em erros na formac;ao de prec;os para 
mais ou para menos, interferindo nos neg6cios, sobretudo pelo fato 
de os mesmos nao estarem sincronizados nos fatos gerados e sim, 
no momenta de seu pagamento." (SOUZA: 2003, p. 96). 

2.4 PLANO DE CONTAS GERENCIAL 

A conta e o instrumento da contabilidade utiliza para registrar fatos da 

mesma natureza. 

"Atraves das contas, representamos graficamente os Bens, os 
Direitos, as Obrigac;oes, as Receitas, os Custos e as Despesas. Nelas 
e registrada a movimentac;ao de debito e credito, apurando-se o saldo 
correspondente." (REGO Filho: 1997, p.22-23). 

0 plano de contas gerencial e elaborado de acordo com as 

necessidades de cada empresa, de modo geral e um facilitador para alocarmos 

toda a movimentac;ao operacional e nao operacional da empresa, 

demonstrando de forma clara o que acontece com os recursos oriundos de 

pagamentos e recebimentos da empresa. 

"Para simplificar as operac;oes que envolvem calculos de impastos sabre 

vendas, o presente plano de contas foi idealizado para uma empresa que se 

encontra enquadrada no regime SIMPLES2
, e trata-se de uma empresa 

comercial." (SOUZA: 2003, p.137). 

2 Sistema Simplificado de Recolhimento de Impostos. SOUZA, Luiz Carlos de. Contabilidade ao alcance 
de todos- um novo metodo de se aprender contabilidade. 1" ed. 2" tir. Curitiba:Jurmi, 2003, p.137. 
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QUADRO 5 - MODELO DE PLANO DE CONTAS DO ATIVO 

BALANCO PATRIMONIAL 
1 ATIVO 
1.1 CIRCULANTE 

1.1.1 0. DISPONIBILIDADES 
1.1.10.01 Caixa 
1.1.1 0.02 Banco Alfa S/A 
1.1.1 0.03 Aplicac;ao Financeira 
1.1.11. VALORES A RECEBER C/ PRAZO 
1.1.11.01 Duplicatas a Receber 

1.1.12. ESTOQUES 
1.1.12.01 Mercadoria p/ Revenda 
1.3. ATIVO PERMANENTE 
1.3.1.1 
1.3.11.01 
1.3.11.02 

1.3.12 

1.3.12.01 

IMOBILIZADO 
M6veis e Utensilios 
Equipamentos pi Informatica 
DEPRECIACAO ACUMULADA 
Depreciac;ao Acumulada de M6veis e 
Utensilios 

( representa os bens e direitos da empresa ) 
( bens e direitos realizaveis ate urn ano) 
( bern em moeda, c/ corrente bancaria e 
aplicac;ao financeira ) 

( direitos a receber ate 1 ano) 

(bens e direitos imobilizado) 

Depreciac;ao Acumulada de Equipamentos 
1.3.12.02 de Informatica 

QUADRO 6- MODELO DE PLANO DE CONTAS DO PASSIVO 

2 
2.1 
2.1.10 

BALANCO PATRIMONIAL 
PASSIVO 

CIRCULANTE 
FORNECEDORES 

2.1.1 0.01 Fornecedores 
2.1.11. DESPESAS PROVISIONADAS 
2.1.11.01 Pr6-Labore a Pagar 
2.1.11.02 Salarios a Pagar 
2.1.11.03 Previdencia Social a Recolher 
2.1.11.04 FGTS a Pagar 
2.1.11.05 Simples Estadual - ICMS a Pagar 
2.1.11.06 Simples Federal a Pagar 
2.1.11.07 I.S.S a Pagar 
2.1.11.08 Provisao de Ferias e 13° Salano 
2.1.11.09 Outras Provisoes 
2.2 EXIGiVEL A LONGO PRAZO 
2.2.10 
2.3 
2.3.10 

FINANCIAMENTOS 
PATRIMONIO LiQUIDO 
CAPITAL SOCIAL 

2.3.1 0.01 Capital Social 
2.3.11. LUCROS ( PREJU[ZOS ACUMULADOS) 
2.3.11.01 Lucros ( prejufzos) Acumulados 
2.3.11.02 Lucros ( prejufzos) Exercfcio 
FONTE: (SOUZA: 2003, p. 135 a 137) 

( representa as obrigac;oes da empresa) 
( obrigac;oes a pagar ate urn ano) 
( compra de estoque ) 

( obrigac;oes provisionadas) 

( obrigac;oes com mais de 1 ano) 

( recursos dos proprietarios, s6cios) 
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QUADRO 7 - MODELO DE PLANO DE CONTAS DA DEMONSTRAQAO DO RESUL TADO 

DEMONSTRACAO DO RESULTADO 
3. RECEITA BRUTA TOTAL 
3.1 RECEITA BRUTA OPERACIONAL 
3.1.10 RECEITA COM MERCADORIAS E SERVICOS 
3.1.1 0.01 Receita c/ Revenda de Mercadorias 
3.1.1 0.02 Receita c/ Prestac;ao de Servic;os 
4. DESPESAS VARIAVEIS 
4.1 DEDUCOES DA RECEITA 
4.1.10 IMPOSTOS S/VENDAS E DESPESAS DIRETAS 
4.1.1 0.01. Simples Estadual - ICMS 
4.1.1 0.02. Simples Federal 
4.1.1 0.03. lmpostos S/ Servic;os (ISS) 
4.1.1 0.04. Devoluc;oes de Vendas 
4.1.1 0.05. Frete s/ vendas 
4.2. CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA 
4.2.1 0. CUSTO DA MERCADO RIA VEND IDA 
4.2.1 0.01 Custo da Mercadoria Vend ida 
= MARGEM DE CONTRIBUICAO 
4.3. DESPESAS FIXAS 
4.3.1 0. C/ PESSOAL 
4.3.1 0.01 Sa Iarios 
4.3.1 0.02 Previdencia Social 
4.3.10.03 FGTS 
4.3.1 0.04 Outros Encargos Sociais ( vale-transporte, etc) 
4.3.1 0.05 Outras Provisoes ( ferias, 13° salario, etc) 
4.3.11. UTILIDADES E SERVICOS 
4.3.11.01 Pr6-Labore 
4.3.11.02 Aluguel 
4.3.11.03 Luz/Agua 
4.3.11.04 Telefone/fax/correio 
4.3.11.05 Material de Escrit6rio/impressos 
4.3.11.06 Xerox/c6pias/cart6rios 
4.3.11.07 Honorarios Profissionais 
4.3.11.08 Depreciac;ao 
4.3.11.09 lmpostos e Taxas 
= RESULTADO OPERACIONAL 
5. RESULTADO EXTRA-OPERACIONAL 
5.1 RESUL TADO NAO-OPERACIONAL 
5.1.10 RECEITA (+)/DESPESAS(-) NAO OPERACIONAL 
5.1.1 0.01. Receita c/ Venda de Ativo Permanente 
5.1.1 0.02. Receita de Aplicac;ao Financeira 
5.1.1 0.03. Despesas Financeiras 
6. PROVISOES DE ENCERRAMENTO DO EXERCiCIO 
6.10 PROVISOES DE IMPOSTOS 
6.10.01 Provisao de Contribuic;ao Social 
6.10.02 Provisao de lmposto de Renda 

= RESUL TADO DO EXERCiCIO 
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3 CAPiTULO - ADMINISTRACAO FINANCEIRA 

3.1 0 PAPEL DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA NA EMPRESA 

Para funcionarem adequadamente as empresas necessitam administrar 

seus recursos. As organizagoes possuem diversas atividades que devem ser 

administradas; quando compram, vendem, produzem geram informagoes que 

precisam ser coletadas e analisadas. 

"Administragao financeira e a arte e a ciencia de administrar recursos 

financeiros para maximizar a riqueza dos acionistas." (LEMES JR., et al.: 2002, 

p.S) 

A empresa moderna para cumprir suas fungoes necessita gerar Iuera e 

caixa para cumprimento das obrigagoes assumidas com fornecedores, governo 

(pagamento de impastos) remuneragao de funcionarios e fazer novas 

investimentos. 

"A administragao financeira e a area responsavel pela administragao dos 

recursos financeiros da empresa, proporcionando condigoes que garantam sua 

rentabilidade e liquidez."( CHIAVENATO: 1990, p. 10). 

As areas de decisao da administragao financeira sao a captagao de 

recursos financeiros, a sua utilizagao e a aplicagao dos mesmos. 

A administragao financeira tern como atribuigoes a obtengao de recursos 

financeiros para que a empresa possa funcionar ou expandir suas atividades, a 

utilizagao dos recursos financeiros nas varias operagoes da empresa como, par 

exemplo, compras de materias-primas, aquisigao de maquinas e 

equipamentos, pagamento de salaries etc. e a aplicagao dos recursos 

financeiros excedentes. 
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3.2 AS FUNCOES DO ADMINISTRADOR FINANCEIRO 

0 Administrador Financeiro moderno deve ter a preocupagao de tornar 

dinamico o seu trabalho. Nao se acomodando na simples tarefa de autorizar os 

gastos, dar assinaturas em cheques e correr em bancos para cobrir rombos no 

fluxo de caixa. 

"0 tesoureiro geralmente e responsavel por conduzir as atividades 
financeiras, tais como a administragao do caixa, a elaboragao de 
pianos e decisoes sobre investimento de capital, administragao das 
atividades de credito e administragao da carteira de 
investimentos."(GITMAN: 1987, p. 9). 

Cabe ao administrador financeiro habilidade para atender os objetivos 

gerais do empreendimento atraves das relagoes com os diversos setores da 

empresa. Nas relagoes externas, o administrador financeiro representa a 

empresa nas negociagoes com instituigoes financeiras, governos, fornecedores 

e clientes. 

0 administrador financeiro tern como principais fungoes maximizar o 

retorno sobre o investimento realizado, manter a empresa em permanente 

situagao de liquidez, administrar o capital de giro da empresa, estimar os 

possfveis custos na captagao de recursos, avaliar os investimentos realizados 

em ativos permanentes, analisar as aplicagoes financeiras mais interessantes, 

interpretar as demonstragoes financeiras da empresa, identificar as melhores 

fontes de recursos. 

Para uma correta tomada de decisao e essencial padronizar as 

informagoes em relat6rios, criando uma base de dados, necessaria a 
elaboragao de urn planejamento financeiro. 
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3.3 CONTROLES FINANCEIROS BASI COS PARA PEQUENAS 

EMPRESAS 

Diariamente sao geradas inumeras informac;oes, cabe a cada empresa 

analisar a importancia de cada uma delas e organiza-las em relat6rios que ., 

facilitam a tomada de decisao com mais seguranc;a e orientam o planejamento 

estrategico. 

A informac;ao esta, cada vez mais assumindo urn papel decisive na 

gestao dos neg6cios. 0 aumento da competitividade, principalmente no atual 

processo de globalizac;ao dos mercados, exige gestoes dinamicas e eficazes 

nas empresas. Para essa gestao moderna o fator decisive e o conhecimento da 

informac;ao. 

A rapida evoluc;ao tecnol6gica, a elevada competic;ao gerada pela 

economia globalizada, exige das organizac;oes a adoc;ao de sistemas de 

informac;ao que permitem a sobrevivencia neste cenario, auxiliando os gestores 

no processo de tomada de decisoes. 

Com o gerenciamento dos dados coletados ocorre uma melhoria na 

qualidade das decisoes tomadas pela empresa, o que aumenta sua 

competitividade. Portanto a falta de urn controle das informac;oes geradas e urn 

problema administrative, pais sem os controles financeiros basicos, nao se 

consegue compreender a empresa. 

Ja nao se pode mais admitir o usa de anotac;oes em cadernos, 

papeizinhos amontoados em cima das mesas, com certeza essas informac;oes 

nao sao suficientes para a correta tomada de decisao. 

Para modernizar as retinas do departamento financeiro e necessaria 

adotar os controles financeiros basicos, capazes de fornecer a informac;ao 

sabre o registro da movimentac;ao de caixa, controle de movimentac;ao 

bancaria, controle de contas a pagar e receber, controle de estoques e fluxo de 

caixa. 

Esses controles sao basicos para orientar e facilitar a rotina operacional, 

exigindo do empresario, vontade em aprender e utilizar essas ferramentas tao 

importantes. 
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Os modelos que apresentaremos foram adaptados de manuais de 

controles basicos para Micro e Pequenas empresas do SEBRAE - Servic;o de 

Apoio a Pequena empresa no Parana. Utilizaremos as planilhas do excel para 

facilitar o trabalho. Atualmente ja existem varies softwares desenvolvidos para 

pequenas empresas com custos compatfveis com os beneffcios apresentados 

com o usa dessa tecnologia. 

3.3.1 Centrale do Caixa e Bancos 

Apresentaremos urn modele de registro de caixa e centrale de conta 

corrente bancaria que permite a empresa acompanhar as entradas e safdas de 

dinheiro da empresa diariamente. Atraves destes controles o empresario tera 

sempre atualizados o saldo em caixa e o da conta bancaria. 

"Eo 6rgao incumbido da efetivac;ao dos pagamentos e da liquidac;ao de 

dfvidas, bern como dos recebimentos das receitas da empresa. A finalidade do 

caixa e, portanto, processar as entradas e safdas de dinheiro, atraves do 

recebimento das receitas e do pagamento dos gastos." (CHIAVENATO: 1990, 

p. 16) 

Essas informac;oes sao necessarias para avaliar a disponibilidade de 

dinheiro para cumprir com as obrigac;oes assumidas, negociar prazos de 

pagamento compatfveis com a realidade da empresa, administrar a empresa 

com clareza e seguranc;a atraves do centrale do dinheiro. 

0 registro de caixa e de facil aplicac;ao e e urn excelente instrumento 

para o dirigente acompanhar as entradas e safdas de recursos da empresa. 

E necessaria o centrale individual para cada conta bancaria, nao se 

esquecendo de mencionar que nao se deve confundir pessoa ffsica de jurfdica, 

urn fato muito comum principalmente em pequenas empresas, onde o 

empresario paga suas contas particulares atraves da conta da empresa. Esse 

fato pode ser amenizado criando uma conta no plano de contas especffico para 

a retirada de s6cio, como par exemplo. Tal procedimento se faz necessaria, 
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porque para avaliar o desempenho da empresa devemos avaliar todas as 

entradas e saldas de recursos. 

Outre fato que muitos pequenos empresarios esquecem e de fazer a 

c6pia dos cheques emitidos. A c6pia deve ser feita visando uma seguranc;a e o 

controle dos cheques emitidos ou cancelados. 

As entradas e said as devem ser registradas em contas (plano de contas) 

especlficas de acordo com a necessidade de cada empresa. 

QUADRO 8 - MODELO DE MOVIMENTO DE CAIXA 

Empresa: 

DIACONTA 

Caixa: 
Confere: 
Vistos: 

MOVIMENTO DE CAIXA 
DETALHE/HISTORICO 

Total do Movimento 
Saldo Anterior 
Saldo Atual 
Saldo para Conferencia 

FONTE: Adaptado de SEBRAE 

ANO: 2005 MES: Outubro 
ENTRADAS SAfDAS 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

No relat6rio de movimento de caixa e banco sao detalhadas as entradas 

e saldas durante o mes. No detalhamento hist6rico, identifica-se o numero do 

documento correspondente ao pagamento ou recebimento, nome do 

fornecedor ou cliente, ou o tipo de pagamento. Os modelos sao iguais apenas 

existe a necessidade da separac;ao para saber exatamente onde e como foi 

gasto cada centavo, bern como, de onde vieram as entradas. A conta deve ser 

classificada atraves do plano de contas para facilitar a elabora<;ao da 

classificac;ao das contas e fechamento do mes, onde todas as contas do 
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mesmo grupo sao agrupadas e facilmente poderemos visualizar quanta 

gastamos com cada uma delas. Mostraremos detalhadamente no relat6rio de 

fluxo de caixa realizado. 

0 responsavel pelo preenchimento do caixa deve se identificar e vistar o 

relat6rio, o mesmo procedimento deve ser feito pela pessoa que confere o 

caixa, que pode ser o dono da empresa au o gerente financeiro. 

Somando-se o total das entradas mais o saldo inicial do perfodo anterior, 

diminuindo o total das safdas, obtemos o saldo atual. 

QUADRO 9 - MOVIMENTO DE BANCO 

Empresa: 
Banco: 
DIA CONTA 

Caixa: 
Confere: 
Vistos: 

MOVIMENTO DE BANCO 
DET ALHEIHISTORICO 

Total do Movimento 
Saldo Anterior 

Saldo Atual 

Saldo para Conferencia 
FONTE: Adaptado de SEBRAE 

3.3.2 Centrale de Contas a Pagar 

ANO: 2005 MES: Outubrc 
ENTRADAS SAiD AS 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

0 relat6rio de contas a pagar deve canter informagoes de forma 

ordenada para facilitar o controle e acompanhamento do valor total e/ou parcial 

dos compromissos assumidos, proporcionando uma visualizagao da situagao 

financeira. 
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Com essas informac;oes o dirigente podera avaliar o volume de recursos 

obtidos atraves da compra a prazo, verificar a distribuic;ao dos prazos de 

vencimento, avaliar o volume de recursos que foram solicitados aos 

fornecedores atraves dos pedidos de mercadorias. 

0 centrale de contas a pagar esta pautado em centrale de pedidos, 

centrale de contas a pagar por fornecedor e global. 

QUADRO 10- CONTROLE DE PEDIDOS 

EMPRESA: 

MES/ANO: 

.. ... .. . ···.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.···.··.·.·.· .... 

.. . . .. . . .. . ..... :.:.:.: ...... :.:.: ..... :.:.:.:.: .. :::::::::· .. ·.· .. . . . . . . . . . :::::::::::::::::::::cO:NT.e.P:t.e.:::o.e.:::ae.P:t.:D.P.§::::::::I:::::::::::::::::::::::::: 

DIA FORNECEDOR CONDI<;OES PREVISAO VALOR 

DE PAGAMENTO DE ENTREGA DACOMPRA 

FONTE: Adaptado de SEBRAE 

:·:·:;::::;:::::::::::::::::;:::::::=:::=::::::::;:·:·:·:··-·.· .··.· ·.· 

DATA 

RECEBIMENTO 

Nesse modele de relat6rio podemos controlar os pedidos efetuados. A 

forma como foi feita a negociac;ao. Condic;oes de pagamento: se a compra e a 

vista ou a prazo, quais impastos estao inclusos, se o frete e CIF (esta incluso 

no prec;o) ou FOB (o frete nao esta incluso no prec;o), a previsao de entrega do 

produto, o valor negociado, e ap6s de recebido o material conferir se todas 

essas informac;oes foram respeitadas e anotar a data de recebimento do 

material e autorizar o pagamento. 
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QUADRO 11 - CONTROLE DE CONTAS A PAGAR 

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR 

CO NTA MES FEVEREIRO 2005 

VENC FORNECEDOR EMISSAO DOC TO TIPO DOC VALOR PAGAMENTO SAL DO 

NOMINAL ACUMUL DATA VALOR ACUMULADO JUROS 

0,00 0,00 

04.02 COM MOVEMP 04.01 NF 38 BOLETO 2.180,00 2.180,00 04.02 2.180,00 2.180,00 

10.02 BEMBOM LTDA 10.01 NF 100 DEPOSITO 1.800,00 3.980,00 10.02 1.800,00 3.980,00 

13.02 K"DELiCIA 13.01 NF 200 BOLETO 7.200,00 11.180,00 13.02 7.200,00 11.180,00 

20.02 BEMBOM LTDA 20.01 NF 101 BOLETO 2.160,00 13.340,00 20.02 2.160,00 13.340,00 

20.02 K"DELiCIA 20.01 NF 201 DEPOSITO 7.680,00 21.020,00 20.02 7.680,00 21.020,00 

Saldo 0,00 
FONTE: Adaptado de SEBRAE 

Ap6s conferido o pedido, as informac;oes devem ser registradas no 

relat6rio de contas a pagar, o importante e agendar os pagamentos para 

cumprimento das obrigac;oes assumidas. 

Colocando o vencimento na primeira coluna facilmente visualizamos as 

datas que temos que efetuar os pagamentos. ldentificamos o fornecedor, a 

data que foi emitida a nota fiscal, o numero do documento correspondente, o 

tipo do documento que foi negociado (cheque, boleto bancario, deposito em 

conta corrente). 

FL.01 

DESCONTOS 

0 valor nominal e valor a ser pago efetivamente, o acumulado e a soma 

de todos os pagamentos a serem efetuados. Dessa forma poderemos analisar 

as informac;oes, para tomadas de decisoes. Por exemplo: no perfodo de 04/02 

a 13/02 o valor a ser pago e de R$ 11.180,00. 

Com relac;ao ao pagamento devemos dar baixa na data do pagamento, 

se foi pago com juros ou descontos o valor correspondente devera ser 

registrado. 

0 controle de contas a pagar pode ser do valor total, podemos tambem 

fazer urn relat6rio par fornecedor identificando de qual compramos e quais as 

condic;oes. 

A importancia de sabermos de quem compramos e as condic;oes 

facilitam uma nova negociac;ao. Tambem e precise salientar que e conveniente 

ter o fornecedor principal, e cadastrado urn fornecedor que possa substituf-lo 
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em caso de eventualidade em que o fornecedor principal tenha dificuldade em 

entregar o pedido. 

Devemos estar atentos na compra de materia-prima nas industrias, onde 

o produto vai ser processado antes de ser vendido. Esse tempo que a empresa 

despende no ciclo operacional que compreende a compra, processo de 

industrializagao e venda deve ser analisado tanto na negociagao de compra 

como na concessao de credito. 0 prazo de pagamento nunca deve ser inferior 

ao prazo concedido a clientes, com a possibilidade de afetar o fluxo de caixa. 

3.3.3 Centrale de Contas a Receber 

"As contas a receber - e principalmente, as duplicatas a receber -

representam concessao de creditos em conta corrente aos clientes." 

(CHIAVENATO: 1990, p.58). 0 centrale de contas a receber auxilia na 

administragao quanta ao retorno das vendas realizadas a prazo atraves de 

informagoes que propiciem uma melhor visualizagao dos recursos que estao 

investidos nessas contas, e proporcionando condigoes de avaliar a distribuigao 

dos prazos de vencimento, estabelecer agoes de agilizagao da cobranga, 

avaliar a concentragao no credito de clientes, avaliar o volume de dinheiro 

existente em poder de clientes. 

Segundo CHIAVENATO (1990), existem tres aspectos importantes da 

administragao de contas a receber: 

a) Polfticas de Credito 

A polftica de Credito serve para indicar bases para a concessao de 

credito ao cliente e valor maximo desse credito. Os padroes de credito definem 

os criterios mfnimos para a concessao de credito ao cliente. 

As polfticas de credito dependem de certas variaveis que podem 

afrouxar OU apertar OS padroes de credito. 

1. Volume de vendas: a mudanga nos padroes de credito deve 

aumentar ou diminuir as vendas, dependendo se os padroes forem afrouxados 

e apertados. 
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2. Perfodo media de cobranc;a: ha urn custo de manutenc;ao de 

contas a receber em carteira. Quanta maier o volume de duplicatas a receber 

tanto maier sera o custo em mant€~-las. 

3. Perda com devedores incobraveis: o risco de uma conta tornar-se 

incobravel aumenta quando os padroes de credito sao afrouxados e diminui 

quando s padroes se tornam mais restritivos. 

b) Condi~oes de Credito 

1. Desconto financeiro para pagamento antecipado ou pagamento a 

vista. 

2. Perfodo de desconto, dentro do qual o cliente pede pagar com o 

desconto financeiro. 

3. Perfodo de credito, ou seja, o prazo para o pagamento. 

As condic;oes de credito afetam a lucratividade da empresa. Quanta 

maiores os descontos financeiros, os perfodos de desconto e os prazos de 

credito concedido, tanto menor a lucratividade da empresa. 

c) Politicas de Cobran~a 

As polfticas de cobranc;a representam os procedimentos adotados pela 

empresa para o recebimento das contas a receber nas datas de seus 

vencimentos. As polfticas de cobranc;a podem ser avaliadas pelo numero de 

clientes inadimplentes ou incobraveis. Na realidade, este numero depende 

tambem das polfticas de credito, nas quais a empresa se baseou para 

conceder o credito aos clientes. 

Assim a administrac;ao de contas a receber deve ter criterios baseados 

em polfticas de credito, condic;oes de credito e polfticas de cobranc;a 

adequados as necessidades da empresa. 

Os relat6rios necessaries para controlar as contas a receber sao o 

centrale de pedidos e o centrale de emissao de nota fiscal. 

Atraves dos pedidos recebidos a empresa tern o aval do cliente para 

faturar a nota fiscal dentro das condic;oes negociadas. 

0 centrale de emissao de nota fiscal deve ser emitido tendo em vista a 

necessidade em saber o valor total vendido no mes, qual a condic;ao de credito 

concedida, como foi negociado o frete, quais impastos incidiram, qual vendedor 
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fez a venda para ser page a comissao, tude em uma planilha do excel que a 

principia pede parecer diflcil, mas com urn pouco de dedicac;ao pede ser 

aprendido. E clara que estamos falando num numero razoavel de informac;oes, 

porque dependendo do volume este tipo de relat6rio nao e o mais indicado, 

porque as informac;oes nao sao integradas e exige que as mesmas 

informac;oes sejam digitadas em varias planilhas, o que nao ocorre em urn 

software, onde atraves do pedido aceito, e feito o faturamento e as informac;oes 

geradas alimentam o faturamento, as contas a receber, o centrale des 

impastos, o centrale do frete, enfim tude interligado, nao precisando alimentar 

cada planilha em separado. 

QUADRO 12- CONTROLE DE EMISSAO DE NOTA FISCAL 

EMPRESA 

DATA CLIENTE N° PEDIDO VALOR IMPOSTOS VENDEDOR 

QUADRO 13 - CONTROLE DE PEDIDOS RECEBIDOS 

EMPRESA: 

MES/ANO: 

DIA CLIENTE CONDI<;OES PREVISAO VALOR 

DE PAGAMENTO DE ENTREGA DAVENDA 

A VISTA A PRAZO FRETE 

DATA 

ENTREGA 
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QUADRO 14 - CONTROLE DE CONT AS A RECEBER 

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER 

Conta MES FEVEREIRO FL 01 

VENC CLIENTE DATA DOCTO VALOR RECEBIMENTO SAL DO 

NOMINAL ACUMUL DATA VALOR ACUMULADO 

0,00 0,00 

01.02 DOCINHO Ltda 16.01 NF 02 12.096,00 12.096,00 01.02 12.096,00 12.096,00 

10.02 COM DE BALAS 21.01 NF 03 19.548,00 31.644,00 10.02 19.548,00 31.644,00 

13.03 ABC COM BALAS 13.02 NF 04 11.280,00 42.924,00 31.644,00 

15.03 COM DE BALAS Ctba Ltda 15.02 NF 05 15.000,00 57.924,00 31.644,00 

31.644,00 

31.644,00 

31.644,00 

Saldo 26.280,00 
FONTE: Adaptado de Sebrae 

Com o recebimento do pedido do cliente, e emitida a nota fiscal e sao 

geradas informa<;oes sabre a venda que fornece dados para o controle de 

contas a receber. 

Como no relat6rio de contas a pagar na primeira coluna colocamos a 

data de vencimento do titulo a receber, para facilitar o controle e visualizar 

quem esta pagando em dia ou com atraso. Em seguida identificamos o nome 

do cliente, a data que foi faturada a nota fiscal, o numero da nota, e o valor 

nominal. 0 valor acumulado serve para mostrar qual o montante a receber em 

determinado perfodo. No recebimento identificamos o valor recebido e o 

montante em aberto. Neste exemplo, no perfodo de 01/02 a 15/03 o valor total 

a receber era de R$ 57.924,00, sendo que os recebimentos em fevereiro foram 

realizados no prazo no total de R$31.644,00, restando urn saldo a receber de 

R$26.280,00. 

Ou seja, atraves dos relat6rios facilita a administra<;ao das contas a 

receber de forma simples e clara, identificando quais sao meus clientes, 

permitindo conhecer quem compra mais e com que frequencia, se tern 

recebimentos em atraso, qual o valor disponfvel para o caixa. 
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3.3.4- Controls de Estoque 

0 controls de estoque deve ser bern administrado pois atinge 

diretamente o setor financeiro da empresa. 0 controls de estoque depends da 

atividade da empresa, se for urn comercio depends basicamente de controlar 

as entradas e safdas de mercadorias. No caso de industria o controls de 

estoque deve ser mais detalhado por necessitar identificar as fases do 

processo. 

"Os estoques constituem urn ativo circulante necessaria para que a 

empresa possa produzir e vender com urn mfnimo de risco ou preocupac;ao. 

Eles constituem urn vfnculo entre as etapas de compra e venda e as de 

compra, transformac;ao e venda." (CHIAVENATO: 1990, p. 61) 

Para Chiavenato existem tres tipos basicos de estoque: 

a) Estoque de Materia-Prima 

E constitufdo de todos os itens comprados de fornecedores e que sao 

utilizados para a produc;ao dos produtos ou servic;os produzidos pela empresa. 

0 nfvel de estoque de cada MP depends do tempo de espera para receber 

novas pedidos, da frequencia de sua utilizagao, das caracterfsticas ffsicas do 

estoque e, sobretudo, do investimento exigido. 

b) Estoque de Produtos em Fabricac;ao 

Ou estoque semi-acabado e constitufdo de todos os itens que estao 

sendo usados no processo produtivo. Sao na realidade, produtos parcialmente 

acabados que estao em algum estagio intermediario de produgao. Seu nfvel de 

estocagem depends da extensao e complexidade do processo produtivo. 

c) Estoque de Produtos Acabados 

E constitufdo dos itens que foram produzidos pela empresa, mas ainda 

nao estao vendidos ou entregues aos clientes.O nfvel de estoque de PA e 

determinado pela previsao de vendas, pelo processo produtivo e pelo 

investimento exigido em produtos acabados. 
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QUADRO 15 - MODELO DE FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUES 

FICHA DE CONTROLE DE ESTOQUES 

Empresa: 

MERCADORIA: A CONTA: 

ENTRADA SAiD A SAL DO 
VLR VLR 

DATA QUANT NF UNIT TOTAL QUANT NF VLR UNIT TOTAL QUANT UNIT TOTAL 

10.02 1.000,00 100 1,80 1.800,00 1.000,00 1,80 1.800,00 

13.02 0,00 600,00 1 1,80 1.080,00 400,00 1,80 720,00 

20.02 1.200,00 101 1,80 2.160,00 1.600,00 1,80 2.880,00 

21.02 0,00 1.400,00 3 1,80 2.520,00 200,00 1,80 360,00 

200,00 1,80 360,00 

08.03 5000 150 2,00 10.000,00 5.200,00 1,99 10.360,00 

13.03 3.000,00 4 1,99 5.976,92 2.200,00 1,99 4.383,08 

1------
2.200,00 1,99 4.383,08 

TOTA 
L 7.200,00 1,94 13.960,00 5.000,00 1,92 9.576,92 2.200,00 1,99 4.383,08 

FONTE: Adaptado de SOUZA 

3.3.5- Fluxo de Caixa 

No ambiente do SEBRAE o empresario apresenta muitas duvidas sabre 

como administrar as finangas da empresa. 0 que fazer para a gestae financeira 

tornar-se eficiente e servir de instrumento basico nas tomadas de decisoes do 

dia-a-dia do empresario. 

0 fluxo de caixa e uma ferramenta gerencial para ser usada em todas as 

atividades empresariais com o objetivo de facilitar o empresario a tornar 

decisoes sabre a situagao financeira da empresa. 0 fluxo de caixa e 

importante para acompanhar o dia-a-dia das empresas, e tambem para prever 

as faltas ou sabras de dinheiro no caixa. 
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QUADRO 16- MODELO DE FLUXO DE CAIXA 

EMPRESA: FLUXO DE CAIXA 

DATA SEGUNDA ~ERCA QUART A QUINTA SEXTA TOTAL 
A. SALDO DO DIA ANTERIOR 2.000,00 2.941,00 8.028,21 10.771,97 11.227,96 

B. ENTRADA DO DIA 5.000,00 6.000,00 3.000,00 1.500,00 8.000,00 23.500,00 
B 1. VENDAS A VISTA Total 3.000,00 2.000,00 1.000,00 500,00 3.000,00 9.500,00 
B 2.RECEBIMENTOS DIVERSOS 2.000,00 4.000,00 2.000,00 1.000,00 5.000,00 14.000,00 
B 3.0UTRAS ENTRADAS 0,00 

C.SAIDAS DO DIA 4.059,00 912,79 256,24 1.044,00 1.176,00 7.448,04 
C 1.1MOBILIZADO 250,00 250,00 
C 2.1NVESTIMENTOS 0,00 
C 3.1NSTALACOES 0,00 

C4.PESSOAL 500,00 0,00 82,50 0,00 0,00 582,50 
C 4.1.SALARIOS/Encargos Sociais 500,00 82,50 582,50 
C 4.3 COMISSOES 0,00 

C 5.MATERIA- PRIMA 1.250,00 260,00 0,00 1.000,00 500,00 3.010,00 
C 5.1 FRETES 250,00 250,00 
C 5.2 COMPRAS A VISTA 260,00 260,00 
C 5.3 PGTO FORNECEDORES 1.000,00 1.000,00 500,00 2.500,00 
C 5.4 PGTO EMPRESTIMOS 0,00 

0,00 
C 6. DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
C 6.1 PIS/COFINS 0,00 
C 6.21CMS 0,00 
C 6.3 IR I CONTRIBUICAO SOCIAL 0,00 
C 6.4 SIMPLES FEDERAL 0,00 
c 6.51SS 0,00 

C 7 DESPESAS FINANCEIRAS 44,00 2,79 1,24 24,00 24,00 96,04 
C 7.1 CPMF 24,00 2,79 1,24 24,00 24,00 76,04 
C 7.2 DESPESAS BANCARIAS 20,00 20,00 

C 8 DESPESAS OPERACIONAIS 1.765,00 400,00 90,00 20,00 652,00 2.927,00 
C 8.1 ALUGUEL 500,00 500,00 
C 8.2 LUZ, AGUA,TELEFONE 200,00 90,00 102,00 392,00 
C 8.3 MATERIAL EXPEDIENTE/IMPRESSOS 65,00 100,00 165,00 
C 8.4 DESPESAS GERAIS 200,00 20,00 220,00 
C 8.5 PROPAGANDA 0,00 
C 8.6 REFEICAO 200,00 200,00 
C 8.7 HONORARIOS CONTABEIS 250,00 250,00 
C 8.8 DESPESAS DE VIAGEM 0,00 
C 8.09 DESPESAS CNE[CULOS 200,00 200,00 
C 8.10 PRO-LABORE 1.000,00 1.000,00 

D SALDO DO DIA ( A+ Bl- C 2.941,00 8.028,21 10.771,97 11.227,96 18.051,96 18.051,96 
D 1- BANCO 1 2.058,70 5.619,74 7.540,38 7.859,57 12.636,37 
D 3- DINHEIRO/ CHEQUES CAIXA 882,30 2.408,46 3.231,59 3.368,39 5.415,59 
Fonte: Adaptado de SEBRAE 
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0 fluxo de caixa e urn controle que auxilia na visualizagao e 

compreensao das movimentagoes financeiras num perfodo preestabelecido. 

0 fluxo de caixa e urn instrumento de controle que tern por objetivo 

auxiliar o empresario a tamar decisoes sabre a situagao financeira da empresa. 

Consiste em urn relat6rio gerencial que informa toda a movimentagao de 

dinheiro, as entradas e safdas, num determinado perfodo. Apresentaremos urn 

modelo de fluxo de caixa registrado diariamente, onde facilmente podemos 

identificar as necessidades da empresa para cumprir com suas obrigagoes e no 

caso de sabras no caixa a possibilidade de fazer aplicagoes. 

E importante planejar corretamente o fluxo de caixa de seu neg6cio. 

Conhecendo exatamente quanta dinheiro voce podera ter disponfvel e se esses 

recursos serao suficientes para tocar o neg6cio e cumprir com suas obrigagoes 

(pagar os custos fixos: aluguel, telefone, agua, salaries e os custos variaveis: 

impastos, taxas, comissoes). 

0 fluxo de caixa opera em ciclos, desde a compra de materia-prima ate 

o recebimento das vendas dos produtos. A analise do fluxo de caixa mostrara a 

relagao entre a despesa decorrente do cumprimento das obrigagoes e as 

receitas obtidas com a venda dos produtos. 0 resultado das entradas menos 

as safdas resultam em saldo positive ou negative. 

E possfvel planejar melhores polfticas de prazo de pagamento e 

recebimentos, avaliando a capacidade de pagamentos antes de assumir 

compromissos. Estudar o melhor momenta para efetuar as reposigoes de 

estoque em fungao do prazo de pagamento e da disponibilidade do caixa. 

Pode-se ainda avaliar o melhor momenta para realizar promogao de 

vendas visando melhorar o caixa do neg6cio. 

Nao sao apenas os grandes empreendimentos que precisam desse 

controle, mas qualquer empresa, inclusive os pequenos neg6cios. 

"Quase sempre os problemas de insolvencia ou liquidez ocorrem por 

falta de adequada administragao do fluxo de caixa; daf a importancia de sua 

analise." (MATARAZZ0:1995, p.369) 

Utilizando urn planejamento adequado, o administrador tera uma visao 

antecipada das variagoes na liquidez da empresa, permitindo, assim, decisoes 
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mais eficazes. Planejar e controlar as entradas e safdas de caixa num perfodo 

de tempo determinado. Verificar se a empresa esta trabalhando com folga ou 

com dificuldades financeiras no perfodo avaliado. 

"A administra9ao do caixa e muito importante na manuten9ao do 
sistema operacional da empresa. A eficacia da gestao do caixa 
depende, principalmente, do planejamento do fluxo. Deve-se evitar a 
gestao apaga incendio, ou seja solucionar os problemas de liquidez 
ap6s a ocorrencia do fato gerador." (REGO Filho et al.: 1997, p.72) 

0 fluxo de caixa projetado e 0 principal instrumento para 0 

gerenciamento do caixa. Essa projegao pode variar de empresa para empresa, 

de acordo com a necessidade e as condigoes para obter as informagoes 

necessarias, podendo ser diaria, mensal, trimestral, semestral, anual ou 

baseada em qualquer perfodo. 

Os registros das movimentagoes de entrada e safda de dinheiro pelo 

caixa possibilitam uma primeira avaliagao da empresa, bern como a elaboragao 

de urn Fluxo de Caixa. Permite a administrayao tamar decisoes antecipadas se 

a empresa deve tamar recursos emprestados ou aplica-los. 

Para Nazare (2004) a elaboragao de urn fluxo de caixa depende de algumas 

informagoes, tais como: 

projegao de vendas a vista e a prazo; 

estimativa de compras e as respectivas condigoes oferecidas 

pelos fornecedores; 

levantamento das cobranyas efetivas com os creditos a receber 

de clientes; 

determinagao da periodicidade do fluxo de caixa, de acordo com 

necessidades, tamanho, organizayao da empresa e ramo de atividade; 

orgamento dos demais ingresses e desembolsos para o perfodo 

em questao. 

0 fluxo de caixa utiliza informagoes de media e Iongo prazo como 

ferramenta para alcangar algumas metas: 

Controlar o capital de giro; 

Estudar a viabilidade de urn projeto antes da sua execugao; 
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ldentificar, com antecedencia, o volume de fundos que sera 

procurado em fontes de creditos; 

Captar a confianc;a dos credores ao procura-os com 

antecedencia; 

Controlar os eventuais desvios identificados, em relac;ao aos 

pianos trac;ados; 

Prever possfveis aplicac;oes para excesso de fundos e o uso 

eficiente e racional dos recursos disponfveis. 

Apresentaremos um modele de fluxo de caixa financeiro que tern por 

objetivo controlar as entradas e safdas de dinheiro e fazer previsoes futuras. 

De acordo com REGO Filho, apresentaremos os componentes do fluxo e 

a forma de projec;ao. 

Saldo inicial: e o valor constants no caixa no infcio do perfodo 

considerado para a elabora<;ao do fluxo. 

B) Entradas 

Vendas a Vista: projeta-se com base na polftica de vendas, nos 

dados hist6ricos e na previsao de vendas para o periodo. 

Recebimentos de Vendas a Prazo: a projec;ao e feita 

considerando-se a previsao de vendas para o perfodo e as condic;oes de 

pagamento. 

Emprestimos e Financiamentos: projeta-se com base na 

previsao de captac;ao de recursos externos. 

Recursos dos 56cios: consideram-se as integralizac;oes de 

capital a receber no periodo, bern como possfveis emprestimos dos s6cios a 

empresa. 

C) Saidas 

Compras a Vista: a projec;ao e feita com base nas informac;oes 

do setor de compras e conforme a polftica de estocagem. 

Pagamento das compras a prazo: consideram-se as compras a 

prazo ja realizadas e seus respectivos vencimentos, bern como as compras a 

realizar que vao gerar vencimentos para o perfodo projetado. 
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Pagamento das despesas administrativas: essas despesas 

devem ser projetadas com base nos dados hist6ricos e considerando as 

modificac;oes atuais da estrutura da empresa. 

Pagamento das despesas comerciais: esses gastos tambem 

devem ser estimados, levando-se em conta a previsao das vendas e os 

respectivos Indices de proporcionalidade. 

Pagamento de Emprestimos e Financiamentos: considera-se o 

vencimento dos emprestimos existentes, bem como a previsao de pagamento 

dos emprestimos planejados. 

Pagamento aos 56cios: consideram-se as previsoes de 

distribuic;ao aos s6cios, assim como o pagamento de emprestimos junto aos 

mesmos. 

QUADRO 17- FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

FLUXO DE CAIXA PROJETADO 
Componentes 1° Mes 2° Mes 3° Mes 

1 - SALDO INICIAL 

2-ENTRADAS 
Vendas a vista 
Recebimento de Vendas a Prazo 
Emprestimos e Financiamentos 
Recursos dos S6cios 

TOTAL DE ENTRADAS 

3-SAiDAS 
Compras a vista 
Pagamento das Compras a Prazo 
Pagamento das Despesas 

Administrativas 
Pagamento das Despesas Comerciais 
Pagamento dos Emprestimos e 

Financiamentos 
Pagamento a~s S6cios 

TOTAL DE SAIDAS 
4- SALDO FINAL (1+2-3=4) 

FONTE:(REGO F1lho: 1997, p.74) 
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No Guia do Empreendedor do SEBRAE sao identificadas algumas 

orientac;oes de como montar e gerenciar o relat6rio do Fluxo de Caixa. 

Crie o habito de registrar todo e qualquer movimento financeiro ocorrido 

e a acontecer na sua empresa. Pode ser utilizado planilhas eletr6nicas 

ou "softwares" especializados. 

Comece o dia analisando e registrando os saldos bancarios, pais e seu 

dinheiro sendo administrado par terceiros, no caso de deficit pode incidir 

juros, tarifas e encargos financeiros, no caso de cheque devolvido e 

voce considerar como credito em conta. 

Todos os valores lanc;ados no Fluxo de Caixa devem ser realistas. Para 

isso e necessaria manter as entradas e safdas sempre atualizadas. 

Nas safdas deve-se tamar cuidado com as despesas com vencimento 

em datas certas tais como: luz, agua, telefone, impastos, salarios, 

aluguel, caso nao sejam pagas no prazo incidem multas e juros. Devem 

ser lanc;adas como previsoes e comparadas com as realizadas na data 

de ocorrencia. 

No caso de sazonalidade, redobre as atenc;oes para com o 

planejamento de suas despesas a fim de evitar problemas na 

insuficiencia de caixa. 

- A previsao do fluxo de caixa permite saber antecipadamente de quanta 

recurso financeiro voce precisara e se pode ser gerado pelas vendas e 

recebimentos. 

0 fluxo de caixa eo caminho para a tomada de decisoes na empresa. 

3.4 ADMINISTRACAO DO CAPITAL DE GIRO 

0 capital de giro e o montante de dinheiro necessaria para financiar as 

atividades operacionais da empresa. E o dinheiro destinado a cobrir todos os 

gastos de funcionamento do neg6cio. 0 capital de giro obedece a um ciclo que 

comec;:a com o desembolso do dinheiro do caixa para a cobertura das 

despesas e finaliza com o recebimento das receitas obtidas com as vendas. 
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"A administragao do capital de giro tem por objetivo administrar cada um 

dos ativos circulantes e passives circulantes da empresa para garantir um nfvel 

aceitavel de capital circulante lfquido." (CHIAVENATO: 1990, p. 45) 

No caso de saldo negative sao necessarias medidas rapidas para 

reverter o resultado negative, tais como: 

antecipagao de vendas; 

antecipagao de recebimentos de titulos a veneer; 

prorrogagao dos compromissos; 

analise dos estoques; 

analise da estrutura dos custos fixos; 

outras medidas: emprestimos bancarios, desconto de duplicatas, 

emprestimos de s6cios. 

No caso de fluxo de caixa negative, a forma mais conhecida e o 

aumento das vendas, porem e necessaria uma analise sabre a forma 

concedida de credito, se for a prazo, o aumento das vendas nao resultara 

necessariamente em incremento imediato dos recursos no caixa. Apresentando 

tambem desfalque no estoque precisando ser reposto, o que aumentara suas 

despesas. A empresa devera cobrar de seus clientes em atraso. Se nao for 

eficiente na cobranga de tftulos vencidos a tendencia e em perder recursos. 

Quanta mais tempo seus clientes levarem para paga-lo, mais diflcil sera para 

recuperar a totalidade de seus creditos. 

"0 ciclo operacional, compreende o perfodo entre o momenta em que a 

empresa recebe em suas instalagoes os produtos ou materias-primas e o 

momenta em que recebe o dinheiro pela venda do produto acabado 

resultante."(LEMES JR. et al.: 2002, p.414) 

Cicio operacional = IME + PMC 

On de: 

IME= idade media do estoque 

PMC= perfodo media de cobranga 
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Para se calcular a idade media dos estoques, primeiramente e 

necessaria calcular o Giro do Estoque, obtido pela divisao do custo dos 

produtos vendidos pelo valor do estoque. 

Giro do Estoque = CPV 

Estoques 

Dividindo-se o numero de dias do ano pelo giro do estoque, obtem-se a 

idade media do estoque, conforms a formula a seguir: 

ldade Media do Estoque = 360 

Giro do Estoque 

0 calculo do perfodo media de cobranga e realizado pela divisao de 

duplicatas a receber pela media diaria das vendas. 

Perfodo Media de Cobranga = Duplicatas a Receber 

Vendas 

360 

0 ciclo de caixa compreende o perfodo em que os recursos da empresa 

foram utilizados para o pagamento dos bens e/ou materias-primas ate o 

recebimento pela venda do produto acabado resultants. 

Cicio de Caixa = CO - PMP 

Onde: 

CO= Cicio Operacional 

PMP= Perfodo Media de Pagamento 

Pode-se ainda medir o numero de vezes, por ano, em que se realizam 

os Ciclos de Caixa atraves da formula do Giro de Caixa, dada a seguir: 

Giro de Caixa = _.....::3=6=0 __ _ 

Cicio de Caixa 

3.5 AS ANALISES VERTICAL E HORIZONTAL 

A)Analise Vertical 

Constitui-se num processo comparative, que consists identificar a 

participagao percentual de cada item em relagao ao seu valor total, analisa a 
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composigao percentual de todos os itens de uma demonstragao. Como par 

exemplo, o percentual de cada despesa em relagao ao total de vendas. 

0 objetivo e de mostrar a importancia de cada conta em relagao a 

demonstragao financeira a que pertence e atraves da comparagao com 

pad roes 

B)Analise Horizontal 

E utilizada para acompanhar a evolugao dos varios itens de cada 

demonstragao contabil em intervalos sequenciais de tempo, o item e 

comparado com o exerclcio anterior para verificar a percentagem de variagao 

ocorrida. 

A analise horizontal e a analise vertical se complementam e se 

completam. Par isso, geralmente sao utilizadas em conjunto. Recomenda-se 

que esses instrumentos de analise, devem ter seus resultados analisados em 

conjunto com as analises vertical e horizontal e demais indicadores financeiros, 

para assim nao tirar conclusoes precipitadas da situagao da empresa. 

3.6 INDICES FINANCEIROS 

Podemos conceituar fndice como sendo a relagao entre contas do 

mesmo grupo de contas das Demonstragoes Financeiras, com o objetivo de 

identificar determinado aspecto da situagao econ6mica ou financeira de uma 

empresa. "Um lndice financeiro corresponde a comparagao de valores 

monetarios absolutes e que proporciona um dado relative entre eles." 

(CHIAVENATO: 1990, p. 78) 

A quantidade de Indices que deve ser utilizado na analise e determinada 

pelo aprofundamento que se deseja obter. Os principais aspectos revelados 

pelos Indices financeiros sao: 

Situagao Financeira: Estrutura e Liquidez 

Situagao Econ6mica: Rentabilidade 
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Os aspectos da situagao financeira, sao evidenciados atraves dos 

Indices de estrutura de capitais e de liquidez, enquanto que os aspectos da 

situagao econ6mica sao obtidos pelos Indices de rentabilidade. 

A analise dos Indices de estrutura de capitais e utilizada para medir a 

composi<;ao das fontes de recursos da empresa, indicando a rela<;ao de 

dependencia da empresa de recursos de terceiros, procurando identificar o a 

posi<;ao de capital proprio com rela<;ao ao capital de terceiros. 

A analise dos Indices de rentabilidade sao importantes indicadores para 

avaliar o retorno sabre os recursos proprios investidos na empresa. 

3. 7 INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores de desempenho sao calculados a partir de combina<;oes 

entre os dados que foram coletados sabre o negocio. Eles tern como finalidade 

indicar a saude financeira da empresa e, a partir de sua analise, oferecer uma 

resposta clara sabre as possibilidades de sucesso do seu investimento. 

3. 7. 1 - Lucratividade 

E urn indicador de eficiencia operacional. A lucratividade e obtida sob a 

forma de percentual, e indica qual e o ganho que a empresa consegue gerar 

comparando o seu Iuera lfquido com rela<;ao ao seu montante de venda. 

A formula para calcular a lucratividade pode ser assim representada: 

Lucratividade = Lucre Lfquido x 1 00 
Receita Total 

Exemplo: Se a empresa obteve R$1 00,00 de receita total e R$ 8,00 de lucre 

lfquido, o valor da lucratividade e de 8%, ou seja, isso significa que, de cada 

R$ 100,00 vendidos, R$8,00 Sobram sob a forma de lucre, depois de pagas 

todas as despesas e impastos. 
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3.7.2 Rentabilidade 

E urn indicador que mostra o tempo necessaria para o empreendedor 

resgatar o capital investido no neg6cio. 

Rentabilidade = Luera Uquido x 1 00 
lnvestimento Total 

Exemplo: Sea empresa teve urn Iuera llquido de R$1.700,00 no ana e ela fez 

urn investimento de R$10.000,00, tera uma rentabilidade de 17%aa. lsso 

significa que 17% de tudo o que o empresario investiu no neg6cio retorna 

anualmente sob a forma de Iuera. 

3. 7.3 Prazo de Retorno de lnvestimento 

Mostra o tempo necessaria para que o empreendedor recupere tudo o que 

investiu no seu neg6cio. 

PRI = lnvestimento Total 
Luera Uquido 

Exemplo: Sea empresa investiu R$10.000,00 na sua implantagao e obteve urn 

Iuera llquido de R$2.500,00. Em 4 anos o empresario tera de volta o que 

investiu na empresa. 

3.7.4 Ponto de Equilibria 

E urn indicador de seguranc;a do neg6cio, ele indica em que momenta, a 

partir das projec;oes de vendas, a empresa estara igualando suas receitas e 

custos. Com isso a administrac;ao trabalha para nao ocorrer prejufzo nas 

operac;oes. 

Ponto de Equilibria = Gusto Fixo x 1 00 
Receita- Gusto Variavel 
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Exemplo: Para um custo fixo de R$19.500,00, uma receita de R$1 00.000,00 e 

custo variavel de R$70.000,00, o seu ponte de equilibria seria de 65%. 

Ou seja, R$ 65.000,00 seria o valor minima que a empresa teria que vender, 

acima deste valor sera Iuera. 

3.8 ESTRUTURA GERENCIAL DE RESULTADOS 

E uma ferramenta que permite a apurac;ao dos resultados operacionais 

de uma atividade, com base em avaliac;oes de desempenho obtidas durante o 

mes ou perlodo de analise, por meio da estrutura gerencial de resultados, 

identificando cada um dos pontes importantes a serem analisados. 

Destacamos conforme o SEBRAE os cinco conceitos fundamentais de 

uma estrutura gerencial de resultados: 

RECEITAS 

CUSTOS E DESPESAS VARIAVEIS TOTAlS 
= 

MARGEM DE CONTRIBUICAO OU LUCRO BRUTO 

CUSTOS E DESPESAS FIXAS 
= 

RESUL TADO OPERACIONAL (LUCRO OU PREJUiZO) 
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- Receitas: sao as vendas da empresa 

- Custos: sao valores monetarios aplicados diretamente na produgao de 

bens/servigos e/ou compra de mercadorias. 

- Despesas: sao os demais valores monetarios nao aplicados 

diretamente na produgao de bens/servigos e/ou compra de mercadorias. 

- Custos ou despesas variaveis: Sao aqueles gastos que variam de 

acordo com as vendas ou a produgao. 

- Custos ou despesas fixas: gastos que nao variam com as vendas, 

ocorrem periodicamente e sao necessaries para o funcionamento 

administrative e operacional da empresa. 

- Margem de Contribuigao: e a diferenga entre as receitas e os custos 

variaveis. Margem de contribuigao e o que sobra do prego de venda para cobrir 

os custos fixos. 

Resultado Operacional: e a margem de contribuigao menos os custos 

ou despesas fixas. 

QUADRO 18 - ESTRUTURA GERENCIAL DE RESULTADOS 

Estrutura 
Gerencial Situagao Atual Aumento de1 0% Diminuigao de1 0% Au mente de1 0% vend as 

de Resultados na Receita Total nos Custos Fixes redugao 10% Custo Fixe 

Contas R$ % R$ % R$ % R$ % 
1.Receita 240.000,0 100,00 264.000,0 100,00 240.000,0 100,00 
Total 0 % 0 % 0 % 264.000,00 100,00% 
2. Custos 127.800,0 140.580,0 127.800,0 
Variaveis 0 53,25% 0 53,25% 0 53,25% 140.580,00 53,25% 
3.Margem de 112.200,0 123.420,0 112.200,0 
Contribuicao 0 46,75% 0 46,75% 0 46,75% 123.420,00 46,75% 

102.000,0 102.000,0 
4. Custos Fixes 0 42,50% 0 38,64% 91.800,00 38,25% 91.800,00 34,77% 
5.Resultado 
I (lucre ou prejufzo) 10.200,00 4,25% 21.420,00 8,11% 20.400,00 8,50% 31.620,00 11,98% 
FONTE:SEBRAE 

Para chegarmos na melhor opgao para a empresa, utilizamos os dados 

atuais e fazemos as projegoes. lsso e feito para verificar quais seriam as 

variagoes no seu resultado operacional, ou seja, o Iuera ou o prejufzo que 

resultaria. 
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E possfvel fazer projegoes atraves deste modele de estrutura de 

resultados. Como par exemplo, prajetar o aumento das receitas, estimando a 

compra de equipamentos. No exemplo acima, foi projetando urn aumento de 

10% nas receitas totais e o lucro obtido foi de 8,11 %; a outra projegao foi de 

diminuigao nos custos fixos em 10%, e o Iuera obtido foi de 8,50%. Com uma 

prajegao de urn au menta de 1 0% nas vendas e redugao dos custos fixos em 

1 0% 0 Iuera obtido e de 11 '98%. E fundamental projetar val ores antes de tamar 

uma decisao de comprar urn equipamento, dar descontos, alugar urn im6vel, 

contratar novas funcionarios. E necessaria calcular para verificar se este 

investimento compensa, e e atraves da estrutura gerencial que os dados 

podem ser projetados. 



48 

4 CONCLUSAO 

A pequena empresa no Brasil enfrenta muitas dificuldades, entre elas a 

falta de conhecimento gerencial dos empreendedores. 

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de evidenciar informac;oes 

financeiras necessarias para o gerenciamento de pequenas empresas. 

A gestao financeira compreende o registro e a analise de todas as 

informac;oes relacionadas ao usa do dinheiro nas operac;oes da empresa, quer 

seja nas compras, produc;ao, execuc;ao de servic;os, despesas em geral, 

recebimentos, investimentos, retirada de Iuera. 

A primeira condic;ao a ser atendida para se ter urn gerenciamento 

financeiro eficiente e a organizac;ao, ou seja, o preparo para que todas as 

informac;oes sejam conhecidas e estejam a disposic;ao sempre que necessarias 

para a analise. 

Os conhecimentos apresentados neste trabalho servirao de base para 

despertar o interesse de empreendedores e gestores de pequenas empresas 

das ferramentas necessarias a obtenc;ao de informac;oes que levem a tomadas 

de decisoes confiaveis. 

Para manter uma boa gestao financeira de urn pequeno neg6cio e 

preciso elaborar e manter os controles financeiros sempre atualizados. Fazer 

urn acompanhamento peri6dico dos indicadores financeiros. 

Recomenda-se o usa dos controles e ferramentas financeiras 

apresentados neste trabalho para o gerenciamento voltado a resultados. 

Os recebimentos e pagamentos realizados atraves do caixa e urn dos 

focos do gerenciamento financeiro e precisa ser analisado em dais momentos, 

que sao : o previsto e o realizado. 

Para o Gerenciamento Financeiro de uma empresa pode-se utilizar 

recursos de informatica, computadores, planilhas, programas, que contribuem 

com a confiabilidade e agilidade na obtenc;ao das informac;oes, mas tambem 

podem ser utilizados controles mais simplificados, elaborados manualmente em 

cadernos. 
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Atualmente existem muitas ferramentas que podem ser utilizadas no 

gerenciamento financeiro, cabe ao empreendedor escolher e implanta-las de 

acordo com a sua necessidade. 0 mais importante e que as informac;oes sejam 

registradas e os controles sejam utilizados na analise do neg6cio. 
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