
JANICE RAIMUNDI 

A ADMINISTRA<;AO DO CAPITAL DE GIRO NAS INDUSTRIAS GRAFICAS 

DO MUNICiPIO DE TOLEDO 

Monografia apresentada ao Programa do 
Curso de P6s-Gradua9ao do Departamento 
de Ciencias Sociais Aplicadas, do Setor de 
Contabilidade da Universidade Federal do 
Parana, como requisito para obten9ao do 
titulo de especialista em Contabilidade e 
Finan9as. 

Prof. Orientador: Dr. Lauro Brito de Almeida 

PALOTINA-PR 

2006 



DEDICATORIA 

Aos meus pais, por me darem a vida. 

A minha famflia, por me apoiar. 

A Deus, por me orientar nesta sublime 

missao. 

A todos que me admiram, respeitam e 

preservam a vida e a dignidade humana. 



Resumo 

RAIMUNDI, Janice 

A ADMINISTRA<;AO DO CAPITAL DE GIRO NAS INDUSTRIAS GRA.FICAS DO 

MUNICiPIO DE TOLEDO 

Este trabalho tem por objetivo identificar as caracterfsticas das industrias graficas, 

quanto ao tamanho e ao regime jurldico, bem como, identificar o perfil dos 

administradores, diagnosticar as ferramentas contabeis utilizadas pela empresa, a 

fonte de demanda dos recursos para suprir a falta de capital de giro e, finalmente, os 

criterios utilizados pelos administradores. 0 tipo de pesquisa utilizado no 

desenvolvimento deste trabalho e de pesquisa descritiva, quanto aos fins e 

bibliografica quanto aos meios de investigac;ao. Ainda quanto aos meios, sao 

utilizados questionarios/entrevista, que sao ferramentas da pesquisa de campo. 0 

presente trabalho consiste na realizar;ao de uma Pesquisa de Campo, com o 

objetivo de apontar, diagnosticar as ferramentas necessarias, as demandas e os 

criterios utilizados pelas industrias graficas em meio as dificuldades em captar e 

manter o capital de giro. A pesquisa abrange as industrias do ramo grafico sediadas 

na cidade de Toledo, Estado do Parana. 0 trabalho de identificac;ao teve como ponto 

de partida, relat6rios fornecidos pela Prefeitura Municipal do Municipio de Toledo

Secretaria da Fazenda -, onde buscou-se extrair dados como: telefone, nome dos 

s6cios, com os seus respectivos enderec;os etc., na busca de contatos com os 

s6cios proprietaries ou administradores destas empresas. A continuidade das 

empresas depende, dentre outros aspectos, do gerenciamento de sua liquidez. 

Sendo a liquidez uma dimensao financeira do patrim6nio das entidades, cabe a 



Contabilidade procurar mensurar os recursos financeiros, que estao aplicados nas 

suas atividades, bern como os fluxos financeiros que vao se produzindo, ao Iongo do 

tempo. Neste sentido, percebe-se que as industrias do ramo grafico do Municipio de 

T aledo precisam mensurar as necessidades de capital de giro da empresa, 

identificando as reais necessidades que lhes possibilita analisar as consequencias 

financeiras de decis6es operacionais e econ6micas das areas envolvidas na 

execugao do ciclo operacional das empresas ( compras, produgao e vendas ). AI em 

disso, a continuidade da empresa depende do administrador financeiro, que deve 

analisar o comportamento das necessidades de Capital de Giro, com o intuito de 

procurar escolher uma estrutura de financiamento, que seja compatfvel com os 

nfveis de risco financeiro e retorno econ6mico desejados pela empresa. 

Palavras - chave: capital de giro, administragao. 
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1 INTRODUCAO 

Ap6s anos de uma instabilidade econ6mica e financeira, marcados por 

sucessivos pianos econ6micos e fortes incertezas polfticas e de regras, o Brasil 

tende a estabilidade de sua economia, o que traz novas desafios aos 

administradores. 

Durante esse perfodo de maior turbulencia, a preocupac;ao das empresas 

brasileiras, na area financeira, era a protec;ao dos valores do ativo contra a inflac;ao. 

A alta taxa de juros levou as empresas brasileiras a adotarem um conservador grau 

de capitalizac;ao e a limitarem suas captac;6es de recursos de terceiros. 

Atualmente, o Brasil conhece uma nova era, com novas desafios, novas 

concorrentes, novas mercados e novas contextos macroecon6micos, cujas 

mudanc;as levaram as empresas a adaptar -se rapidamente, para a competic;ao 

mundial, crescendo, assim, o numero de empresas com maiores dificuldades 

financeiras. 

A continuidade das empresas depende da capacidade de atingir os objetivos, 

como, a liquidez, que pode ser definida como a capacidade da empresa cumprir com 

os compromissos financeiros, necessitando de capital de giro disponlvel, o qual e 

sempre inserido no contexte decis6rio das financ;as das empresas, permitindo 

melhor entendimento de como as organizac;Oes geram, aplicam e gerenciam seus 

recursos financeiros. 

0 capital de giro representa, em media, de 30% a 40% do total dos ativos de 

uma empresa, sendo que o capital permanente tem um peso maior sabre o total dos 

ativos, ficando entre 60% e 70%. Apesar de sua menor participac;ao sabre o total 

dos ativos da empresa, o capital de giro exige um esforc;o do administrador 
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financeiro maior do que aquele requerido pelo capital fixo, o qual precisa de 

acompanhamento permanente, pois esta, continuamente, sofrendo o impacto das 

diversas mudanc;as enfrentadas pela empresa. Ja o capital fixo, nao exige atenc;ao 

constante, uma vez que os fatos capazes de afeta-lo acontecem com uma 

frequencia bem menor. 

Em meio as crises, empresas lutam para sobreviver, extinguem suas reservas 

e, para manter-se no mercado, tendem a sacrificar seus objetivos a Iongo prazo, 

enquanto que, parte de seu tempo e consumido "apagando incendios", o foco mais 

perigoso reside no seu capital de giro. 

Sendo assim, a administrac;ao do capital de giro da empresa e o alicerce da 

saude empresarial, sendo de vital importancia, pois necessitam de um amplo 

controle - o conhecimento a empresa; a busca de recursos, a saber: o montante 

necessaria e as suas fontes; o planejamento estrategico; os controles financeiros e 

que, fundamentalmente, uma boa administrac;ao e ferramenta indispensavel na 

tomada de decis6es da empresa. 

Neste sentido, este trabalho tem por objetivo identificar as caracterfsticas das 

industrias graficas, quanto ao tamanho e ao regime jurfdico, bem como, identificar o 

perfil dos administradores, diagnosticar as ferramentas contabeis utilizadas pela 

empresa, a fonte de demanda dos recursos para suprir a falta de capital de giro e, 

finalmente, os criterios utilizados pelos administradores. 

Alem dessa breve introduc;8o, o presente trabalho e composto por mais quatro 

capftulos. 0 primeiro, e uma revisao bibliografica, abordando conceitos, origens, 

classificac;ao e natureza jurfdica das empresas, seguidos de comentarios sobre a 

administrac;ao de capital de giro com seus elementos essenciais, juntamente com 



planejamento empresarial. Faz, ainda, referencia a importancia da solidez das 

institui<;6es, ao papel do administrador, o emprego I desemprego, a sobrevivencia 

empresarial e aos princfpios administrativos. 0 segundo capitulo refere-se a 

metodologia do trabalho, que consiste numa pesquisa de campo, em forma de 

questionario aplicado nas industrias graficas no Municipio de Toledo, Estado do 

Parana. No terceiro capitulo, encontra-se urn estudo de caso com hist6rico das 

industrias graficas a nfvel mundial, nacional e municipal e os principais resultados 

obtidos. 

1.1 PROBLEMA 

Na luta pela sobrevivencia, os empresarios estao passando par dificuldades 

de administra<;ao do fluxo financeiro das empresas, pais, muitos deles, acabam 

buscando o capital de giro junto a terceiros, para suprir as necessidades imediatas. 

As dificuldades de capital de giro, em uma empresa, sao oriundas, principalmente, 

da redu<;ao de vendas, do crescimento da inadimplencia, do aumento das despesas 

financeiras e do aumento de custos ou combina<;ao dos fatores. Levando em 

considera<;ao esses aspectos, como as empresas do ramo grafico do municipio de 

Toledo, administram seu capital de giro? 

1.2 OBJET/VOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Apurar as fontes de capta<;ao do capital de giro, bern como o seu respectivo 

usa pelas industrias graficas, localizadas no Municipio de Toledo, Estado do Parana. 
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1.2.2 Objetivos Especificos 

ldentificar as caracterfsticas das industrias graficas, quanta ao 

tamanho, regime jurfdico, capital investido e tempo de constituigao; 

Apurar o perfil dos administradores, bem como, as tecnicas de 

gerenciamento utilizadas; 

Diagnosticar ferramentas contabeis, utilizadas pela empresa na 

administragao do capital de giro; 

Apurar a demanda e as fontes de recursos referentes ao capital de 

giro da empresa; 

Verificar os criterios utilizados pelos administradores na aplicagao do 

capital de giro. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A realizagao do respective trabalho justifica-se pelo fato de contribuir para 

diagnosticar as origens e aplicag6es do capital de giro das empresas do ramo 

grafico do Municipio de Toledo, Estado do Parana, considerando que, na vida de 

uma empresa, podem existir crises que dificultam o seu equilfbrio financeiro. A 

dificuldade maior e de se ter um caixa imediato e o problema da inexistencia de 

controle interno, que deixa o empresario sem saber qual a real situagao da empresa. 

As concordatas e falencias, geralmente, constituem o desfecho natural para 

as solug6es inadequadas dos problemas de gestao do capital de giro. Muitas vezes, 
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ouve-se dizer que determinada empresa tornou-se insolvente, devido ao excesso de 

imobilizac;oes. Em geral, isto significa que foram desviados, para outra finalidade, 

recursos que deveriam estar financiando o capital de giro au, entao, que as pianos 

de expansao nao levaram em considerac;ao as necessidades adicionais de recursos, 

para financiar o giro das operac;oes. 

0 gerenciamento do capital de giro e um componente vital para a saude dos 

neg6cios e, tambem, essencial ao crescimento e a continuidade da empresa. Porem, 

o capital de giro esta, tambem, sujeito a exposic;ao de riscos, oriundos de multiplas 

areas, tais como, contas a receber, contas a pagar, gerenciamento de estoques e 

caixa, entre outros. Cada uma dessas areas encontra diferentes desafios, no que 

tange ao alcance da liquidez necessaria e a obtenc;ao do processo mais eficiente. A 

adoc;ao de novas tecnologias e a avalia<;ao da qualidade do capital de giro esta 

diretamente associada as fontes, onde a empresa busca novas recursos para 

financiar seu crescimento. 

Assim sendo, o objetivo do presente trabalho, visou diagnosticar, atraves de 

pesquisa, junto aos empresarios no ramo grafico, as falhas ocorridas e as maiores 

dificuldades dos administradores em gerenciar o capital de giro, manter-se no 

mercado e expandir-se, atingindo, assim, o sucesso empresarial. 



2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 EMPRESA 

2.1.1 Conceitos 

Segundo Silva e Brito (2003, p. 28) e, de acordo, com a Lei n°. 4.137/62, Art. 

6, a defini<;ao jurldica de empresa e "toda organiza<;ao de natureza civil ou mercantil 

destinada a explorar por pessoa ffsica ou jurfdica de qualquer atividade com fins 

lucrativos". 

Ainda segundo o mesmo autor, a empresa e uma organizagao tecnico

economica que se prop6e a produzir, mediante combinag6es de diversos elementos, 

natureza, trabalho e capital, bens e servigos destinados a troca (venda), com 

esperanga de realizar lucros, correndo o risco por conta do empresario, isto e, 

daquele que reune, coordena e dirige esses elementos sob sua responsabilidade. 

As empresas constituem-se jurfdica e legalmente, com intuito de aplicar seu 

capital no consumo, produgao e distribuigao de riquezas para obter a legitima 

remuneragao desse capital. Elas adquirem responsabilidade jurfdica, mediante 

registro e arquivamento de seus atos constitutivos na Junta Comercial, se houver 

exploragao da atividade mercantil ( comercio, industria ou servigos em geral), ou no 

Cart6rio de Tftulos e Documentos, se seu objetivo for de carater eminentemente 

civil, podendo ser de finalidade lucrativa, como nos casos das Sociedades Civis de 

profissao regulamentada ou sem fins lucrativos, como sao as associag6es de classe, 

sindicatos e fundag6es entre outras (SILVA e BRITO, 2003). 
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2.1.2 Origens 

Segundo Calderelli (2003), o comercio existe desde os primeiros povoados 

do mundo, pel as trocas que faziam in natura ( objeto por objeto) antes do 

aparecimento da moeda, representando a mediagao entre a produgao e o consumo. 

Na Antiguidade, os tratadistas consideravam comercio, aquele feito com o exterior, 

diferenciando-o do comercio interno. Atualmente, com essas acepgoes, considera-se 

comercio, tanto o interno como o externo. 

Para o mesmo autor, no inicio do seculo XIX, o Brasil estava com o comercio 

atrofiado pelo vinculo existente com Portugal, que s6 admitia ser o controlador. Em 

1649, formou-se em Lisboa uma empresa destinada a monopolizar o comercio 

brasileiro, que, posteriormente, foram extintas pelos abusos e desmandos, onde 

D.Joao VI, ao proclamar a Carta Regia, consegue a abertura dos portos brasileiros a 

todas as nagoes amigas, alavancando o comercio, principalmente na produgao da 

agricultura e minerios. 

Segundo Fusfeld (2001 }, a economia de mercado e algo tao antigo, ao nosso 

modo de viver, e nao se percebe que o seu desenvolvimento e recente. A 

organizagao da economia, em torno de urn sistema inter-relacionado de mercados 

que ajustam pregos, produtos e renda, em urn sistema impessoal, desenvolveu-se 

ap6s a ldade Media, onde, antes, se vivia em uma economia de compras e vendas, 

voltada para a acumulagao de bens e para o lucro. Os camponeses costumavam-se 

a realizar servigos para os senhores feudais e, consequentemente, a entregar-lhes 

toda a sua produgao agricola. Quando passaram a ter de pagar pelo arrendamento 

das terras, foram obrigados a vender uma parcela de seu produto, a fim de obter 
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dinheiro, aumentando, assim, as riquezas e o desejo de consumo dos senhores 

feudais, o que ocasionou o aumento do numero de comerciantes, resultando, assim, 

no crescimento do mercado. 

Durante a !dade Media - perlodo que vai da queda do Imperio Romano ate 
::<:ms oo secmo xV na Eurooa - existiram trocas. comercio e mercados. 

mas eram, sobretudo, de longa disUincia e inter- regionais, restringindo-se 
de luxo consumidos pela nobreza ... Esse excedente era o que permitia a 
aristocracia adquirir produtos de luxo - tecidos finos, produtos de metals, 
vinhos e outros componentes de uma "boa vida" ... Tratava-se de uma 
econom1a regutamentada que operava segundo partes bem definidas -
como a propriedade senhorial, as centres comerciais e as guildas 
(associac;oes profissionais de comerciantes e artesaos) - e nao segundo 
decisoes particulares livremente negociadas. Em sua estrutura basica, 
assememava-se bastante aos sistemas econ6micos predominantemente no 
Oriente proximo e Media, Sudoeste Asiatica e Extrema Oriente (FUSFELD, 
2001, p. 11). 

Fusfeld (2001) relata que as condig6es econ6micas criaram novos habitos. 0 

comportamento medieval, tradicional no pensar e no agir, cede Iugar ao mercado, 

em que o sucesso ou fracasso decorre das decis6es individuais. Os bens sucedidos 

foram aqueles que souberam poupar, reinvestir em seus neg6cios, calcular pregos e 

custos, minuciosamente, assumir riscos, visando a obtengao de ganhos e sobrando, 

desta forma, pouco espago, em especial, na riqueza e nos lucros advindos do 

comercio. 

2.1.3 Classifica~ao das Empresas 

Segundo Cristiano (1995), empresas sao associag6es de pessoas, podendo 

ser classificadas, como: a) empresas extrativas: que se dedicam a extragao de 

produtos naturais; b) empresas agropecuarias: dedicam-se ao cultivo de vegetais e 

criagao de animais, com a finalidade de obtengao de alimentos e materia-prima para 

industria; c) empresas industriais: transformam e beneficiam os bens, obtendo 
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produtos industrializados; d) empresas de servigos: desenvolvem atividades, 

atendendo as necessidades humanas de transportes, assistemcia medica, lazer e 

comunicagao, entre outras; e) empresas financeiras: dedicam-se a intermediagao de 

neg6cios financeiros, a captagao e aplicagao de recursos, por emprestimo e 

financiamento; f) empresas comerciais: fazem a comercializagao de bens, compra e 

venda de mercadoria; fazem a intermediagao entre produtos. Existem, tambem, as 

associa<;Oes, com e sem fins lucrativos, entidades sociais, clubes, sindicatos, 

condomfnios, entre outros. 

2.1.4 Natureza Juridica 

A natureza jurfdica de uma empresa e definida pelo ramo de atividade, sendo 

uma sociedade juridica, quando houver, no mfnimo, duas ou mais pessoas, unidas 

por contrato, como mesmo objetivo, para criarem uma sociedade empresarial, para 

a exploragao de qualquer atividade lfcita com o objetivo de Iuera (SILVA e BRITO, 

2003). Passar a conviver com as chamadas sociedades nao personificadas (aquelas 

constituidas sem formalidades legais- sociedades de fato e, nao, as de direito), e 

sociedades personificadas (aquelas, legalmente, registradas nos 6rgaos 

competentes), ambas as especies do genera sociedade empresariais. 

As empresas mercantis poderao ser constituidas sob diversas especies e 

natureza juridica, sendo as usuais, conforme o C6digo de Lei n°. 10.406, de 1 0 de 

Janeiro de 2002. 

Conforme o C6digo de Lei, n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, as 

sociedades personificadas sao as seguintes: 
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a) Sociedade Simples I Cooperativa: esta especie de sociedade, somente, 

sera constitulda mediante contrato escrito, particular ou publico, que devera canter: 

nome, nacionalidade, estado civil, profissao, residencia, objetivo, capital da 

sociedade, as cotas de cada um, participagao de cada s6cio nos Iueras e perdas, 

entre outros. Alem disso, podera prever conforme a necessidade industrial de cada 

uma. As cooperativas poderao ser constituldas sob o concurso de s6cio em numero 

minima necessaria a compor a administragao da sociedade, sem limites de numero 

maximo e o mfnimo de dais cooperados, sendo variavel o seu capital. 

b) Sociedade em Nome Coletivo: somente pessoas flsicas poderao compor 

seu quadro societario, sendo que todos os s6cios respondem de forma solidaria e 

limitada pelas obrigag6es sociais, ou, ainda, no ato constitutive ou em separado, os 

s6cios, desta especie de sociedade, devem limitar entre si, as responsabilidades de 

cada um. 

c) Sociedades em Comandita Simples: esta sociedade e constitulda de duas 

categorias, as comanditadas, que sao pessoas flsicas, que tern a responsabilidade 

solidaria de forma limitada. E as comanditarias que se obrigam, somente, pelo valor 

das cotas e devem, sempre, estar discriminadas no contrato social. 

d) Sociedade Limitada: esta sociedade e a mais usada, onde os s6cios, 

pessoas flsica ou jurfdica, respondem por suas cotas, porem, todos respondem, 

solidariamente, pela integralizagao de capital social. 

Conforme o C6digo de Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, dentro desta 

sociedade tern uma regencia supletiva, onde a sociedade esta regida pela Lei das 

S/A (Lei n°. 6.404/76), pelo artigo 1053, do C6digo Civil e o contrato social podera 

prever regencia supletiva da sociedade limitada pela norma de Sociedade An6nima, 
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nao exercendo opgao no contrato social. 0 caput, do Artigo 1 053, determina que a 

sociedade limitada reger-se-a pelas normas de sociedade simples na falta de norma 

e serem aplicadas. 

Silva e Brito (2003, p. 34), "Ainda que opte pela regencia supletiva da Lei das 

S/A, a empresa podera estar dispensada das publicag6es de suas demonstrag6es 

financeiras, o artigo desta mesma lei dispensa as empresas com capital social cujo 

valor nao ultrapasse a um milhao de reais desse encargo". 

Neste contexte, as sociedades personificadas podem ser descritas, como 

sendo as seguintes: 

a) Sociedade Coligada~ aquela de cujo capital outra sociedade participa com 

dez por cento ou mais do capital da outra, sem controla-lo; 

b) Sociedade Controlada: e aquela de cujo capital outra sociedade possui a 

maioria dos votos nas delimitag6es dos quotistas ou da assembleia geral e tern o 

poder de eleger a maioria dos administradores; 

c) Sociedade Controladora: e a sociedade que, diretamente ou atraves de 

outras sociedades, e titular de direito de s6cio que lhe assegure, de modo 

permanente e preponderante nas delimitag6es sociais, o poder de eleger a maioria 

dos administradores. 

2.2 ADMINISTRA9Ji.O DO CAPITAL DE GIRO 

Ross, Westerfield e Jaffe (2002), descrevem que o capital de giro e 

frequentemente, associado a tomada de decis6es financeiras em curto prazo, 

representa a diferenga entre o ativo e o passive circulante, sendo que o ativo 
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representa as recursos e o passive as obriga<;6es, possibilitando, assim, avaliar a 

liquidez da empresa. 

Segundo Gitman ( 1997, p, 1 09), "a liquidez refere-se a solvencia da situa<;ao 

financeira global da empresa - a facilidade com o qual ela poder pagar suas contas. 

As medidas basicas para liquidez sao": a) o capital circulante lfquido e sempre usado 

para medir a liquidez global da empresa; b) o fndice de liquidez corrente e uma 

medida de liquidez calculada, dividindo-se o ativo circulante pelo passive circulante; 

e, c) o lndice de liquidez seca e uma medida calculada, dividindo-se o ativo 

circulante menos as estoques, pelo passive circulante. 

Gitman (1997) diz que, as Indices de atividades podem ser usados para medir 

a rapidez com que as contas circulantes - estoques, duplicatas a receber a e 

duplicatas a pagar - sao convertidas em caixa, sendo de importante o usa dessas 

medidas para avaliara a verdadeira liquidez da empresa. 

Neste sentido, o capital de giro e uma medida de liquidez calculada, 

subtraindo-se o passive circulante do ativo circulante (ASSAF NETO e SILVA, 1997). 

A administra<;ao do capital de giro vem sendo cada vez mais, reconhecida como 

area importante para o equilibria financeiro empresarial. Para Assaf Neto e Silva 

( 1997), o capital de giro tem participa<;ao relevante no desempenho operacional das 

empresas, cobrindo, geralmente, mais da metade de seus ativos totais investidos. 

Ainda segundo as mesmos autores, muitas sao as defini<;6es que envolvem o 

capital de giro, indo de exemplos simplistas, passando par algumas, tecnicamente 

mais bem elaboradas, ate desaguar em conclus6es mais esdruxulas. Nao ha 

discordancia abusiva entre as opini6es dos autores, mas, sim, coloca<;6es de forma 

diferenciada. 
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Assim sendo, as definig6es bem mais elaboradas sao aquelas que 

evidenciam uma dinamica operacional da empresa face as entradas e safdas de 

recursos. Os autores desse grupo entendem a forma dinamica do capital de giro, 

que e dada pela subtragao dos recursos de curta prazo do Ativo Circulante pelo 

Passive Circulante. De certa forma, todos os autores reconhecem esta dinamica, 

preferindo identifica-la como Capital de Giro Uquido ou pelo nome de Capital 

Circulante Uquido. 

0 capital de giro pode ser chamado, tambem, de Ativos Correntes ou Ativos 

Circulantes. Em geral, esses ativos compreendem os saldos mantidos pelas 

empresas nas contas de disponibilidades, investimentos temporaries, contas a 

receber e estoques (ASSAF NETO e SILVA, 1997). 

Assim, o capital de giro ou Capital Circulante e representado pelo Ativo 

Circulante, disponfvel e realizavel em curta prazo, isto e, pelas aplicag6es correntes, 

identificados, geralmente, pelas disponibilidades, valores a receber e estoques. Num 

sentido mais amplo, o capital de giro representa os recursos demandados por uma 

empresa, para financiar suas necessidades operacionais identificadas, desde a 

aquisigao de materia-prima ou mercadoria ate o recebimento da venda do produto 

acabado. 

2.3 ELEMENTOS ESSENCIA/S DO CAPITAL DE GIRO 

0 capital de giro representa os recursos que estao girando num curta espago 

de tempo - um ano - e e representado pela diferenga entre o ativo e o passive 
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circulante, sendo chamado, tambem, de Capital Circulante Uquido, cuja varia9ao e 

explicada na demonstra9ao de origens e aplica96es de recursos (DOAR). 

2.3.1 Ativo Circulante 

0 Ativo Circulante representa a disponibilidade da empresa e o realizavel 

num curta espa9o de tempo, formado, basicamente, pelos estoques, contas a 

receber e disponibilidades. 

Uma caracterfstica dos Ativos Circulantes decorre das frequentes muta96es 

ocorridas entre seus elementos. As atividades industriais transformam os estoques 

de materias-primas, em estoques de produtos em elabora9ao e, posteriormente, em 

estoques de produtos acabados. As vendas a prazo convertem os produtos 

estocados em duplicatas a receber, sendo que somente se transformarao em caixa, 

ap6s a concretiza9ao da cobran9a, podendo, nesta fase, ocorrer atrasos e perdas 

por falta de pagamento. 

2. 3. 1. 1 Fluxo de caixa 

Para Gitman ( 1997), fluxo de caixa e a demonstra9ao contabil que evidencia 

as varia96es ocorridas no caixa da empresa, em determinado perfodo, ou seja, e o 

fluxo de caixa diretamente relacionado a produ9ao e vendas dos produtos e servi9os 

da empresa. 

Uma boa administra9ao de caixa favorece a lucratividade de uma empresa, 

ao reduzir o perfodo de cobran9a e os custos de transa9ao relacionados aos 
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processes de cobrangas e pagamentos. A administragao de caixa e o aspecto chave 

do objetivo lfquido para a Administragao Financeira. Quanta maior a disponibilidade 

de caixa, mais prontamente podera saldar as contas. No mesmo sentido, quanta 

maior a disponibilidade de caixa passfvel de aplicagao na empresa, maiores serao 

os Iueras, ate o ponto em que a perda de liquidez venha provocar perda de 

descontos sabre OS pagamentos a vista. 

E. importante planejar corretamente o capital de giro do nea6cio. Em outras 

palavras, e precise saber, exatamente, quanta dinheiro ter-se-a disponfvel e se 

esses recursos serao suficientes para cumprir com as obrigag6es (pagar contas 

diversas, considerando os custos fixos, como aluguel de im6vel e salaries de 

empregados, e os custos variaveis, como impastos, taxas e contas de luz, agua, 

aquecimento, etc.). 

2. 3. 1. 2 Estoques 

Estoque e a composigao de materiais (materias-primas, materiais em 

processamento, materiais semi-acabados, materiais e produtos acabados) que nao 

e utilizado em determinado momenta na empresa, mas que precisa existir, em 

fungao de futuras necessidades (ASSAF NETO e SILVA, 1997). Neste sentido, ele 

representa os investimentos aplicados para a operacionalidade da empresa. 

Os estoques constituem um Ativo Circulante necessaria, para que a empresa 

possa produzir e vender com um mfnimo de preocupagao. Como os estoques 

constituem um investimento, e necessaria minimizar tal investimento, acelerando a 

rotagao dos estoques, como objetivo financeiro. No entanto, esse objetivo pode 
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conflitar com a manutengao de estoques suficientes, para atender as necessidades 

da produgao e reduzir o risco de faltas de estoque. 

A finalidade de manter estoques e: assegurar o fornecimento de materias

primas, tanto para fabricagao como para vendas; permitir otimizar a polltica de 

compras e produgao, buscando lotes 6timos. 

2.3.1.3 Dup/icatas a receber 

As duplicatas a receber, tambem sao evidenciadas como, contas a receber, 

clientes, devedores por duplicatas e, ate, tftulos a receber. Esta conta controla todas 

as vendas a prazo, lastreadas por urn titulo de credito denominado Duplicata (C6pia 

da Fatura). (ASSAF NETO e SILVA, 1997). 

Tratar da administragao das Ouplicatas a Receber e evidenciar a tecnica da 

analise e concessao do credito, isto porque, s6 tern Duplicatas a Receber a empresa 

que vende seus produtos ou mercadorias a prazo. 

2.3.2 Passivo Circulante 

Os Passives Circulantes sao relacionados a todas as obrigagoes a curta 

prazo da empresa, isso e, aquelas cujo vencimento ocorrera ate o final do exercfcio 

social seguinte ao do encerramento do balango, ou do ciclo operacional da empresa 

(ASSAF NETO e SILVA, 1997). 
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0 Passivo Circulante pode ser de funcionamento e de financiamento: Os 

Passives de Funcionamento sao constitufdos par fontes nao onerosas de recursos 

gerados espontaneamente pelas atividades operacionais, tais como: salaries a 

pagar, encargos sociais e impastos a recolher, obrigag6es provisionadas, etc. Os 

Passives de Financiamento sao fontes onerosas de recursos, par envolverem 

encargos financeiros. Exemplos: emprestimos bancarios e duplicatas descontadas. 

2. 3. 2. 1 Fornecedores 

Fornecedor e a conta que registra os debitos contrafdo por compras, sendo a 

principal fonte de financiamento a curta prazo, sem garantia para as empresas. Elas 

resultam de transag6es, cujas mercadorias sao compradas, mas, nenhuma 

promiss6ria e assinada, que demonstre a obrigagao do comprador para com o 

vendedor. 0 comprador, ao aceitar a mercadoria, concorda em pagar, para o 

fornecedor, o montante exigido, de acordo com os termos de credito, normalmente, 

colocados na fatura do fornecedor. Aqui, a discussao e efetuada do ponto de vista 

do comprador (GITMAN, 1997). 

2. 3. 2. 2 Emprestimos e financiamentos 
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Para Gitman (1997), financiamento representa um fundo monetario que a 

empresa utiliza para aplicagao no campo operacional, reforge ou manutengao de 

capital de giro; e a obtenyao de um emprestimo monetario. 

Financiamentos bancarios (mais comuns) sao fontes negociadas e resultam 

de ag6es do diretor financeiro, diferentes das fontes espontaneas. 

E um financiamento a curto orazo sem garantia, para o qual o uso do dinheiro 

emprestado prove os mecanismos, atraves do qual o financiamento e ressarcido. 

Geralmente serve para cobrir duplicates a receber e os estoques, que, no memento 

em que forem transformados em caixa, serao usados para pagar o financiamento. 

Sao financiamentos obtidos, a curto prazo, e que dao, como garantia os ativos 

especfficos. Estabelece-se um contrato de garantia entre o tomador e o financiador 

de emprestimo, onde se especifica o ativo dado como garantia no emprestimo. 

2. 3. 2. 3 Obrigar;oes fiscais e trabalhistas 

Para Assaf Neto e Silva (1997), as obrigag6es fiscais e trabalhistas sao 

compromissos assumidos pela empresa, ou despesas ordinaries das relag6es 

mutuas de trabalho entre o empregado e o empregador, em obediencia a Legislagao 

Trabalhista. Os encargos fiscais estao relacionados a receita auferida pela empresa 

nas condig6es definidas pela Lei Tributaria. 

As empresas, geralmente, pagam seus empregados, semanal, quinzenal ou 

mensalmente, de forma que o balago patrimonial, tipicamente, mostrara alguns 

salaries a pagar. De maneira similar, as pr6prias estimativas da empresa quanto ao 

seu Impasto de Renda, Previdencia Social e Impasto de Renda retido na fonte e 

Impastos Sobre Venda sao, geralmente, pagos em uma base semanal, mensal ou 
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trimestralmente. Portanto, o balan9o patrimonial apresentara alguns impastos a 

pagar, juntamente com salaries a pagar. Esses diferidos crescem automaticamente, 

ou espontaneamente, a medida que as opera96es da empresa se expandem. 

2. 4 PLANEJAMENTO 

0 planejamento e uma ferramenta indispensavel para 0 desenvolvimento 

empresarial em todas as areas da empresa, principalmente de um born capital de 

giro, para suprir qualquer necessidade que, posteriormente, venha ocorrer. 

Conforme Chiavenatto (1994), o planejamento e a funt;ao administrativa que 

determina, antecipadamente, o que se deve fazer, os objetivos a serem alcan9ados 

e que visam dar condi96es racionais, para que se organize e dirija a empresa, a 

seus departamentos ou as suas divis6es, a partir de certas hip6teses a respeito da 

realidade atual e futura. 

Para Oliveira (2002), o planejamento e caracterizado por decis6es presentes, 

tendo em vista estados futures desejaveis e caminhos para atingi-los, de modo mais 

rapido, contfnuo e eficaz. E., ainda, um processo continuo, um exercfcio mental, que 

e executado pela empresa, independentemente, de vontades espedficas de seus 

administradores. "A empresa deve responder, adequadamente, as mudan9as 

externas, pois sao as principais responsaveis por seus problemas internes" 

(OLIVEIRA, p.43). 

Ainda segundo os mesmos autores, o planejamento e classificado em: 

a) Planejamento Estrategico: e o processo que possibilita, ao 

empresario/administrador, estabelecer o rumo a ser seguido pela empresa, visando 
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obter um nfvel de otimizagao na relagao da empresa com cliente. E de 

responsabilidade dos nfveis mais altos da empresa e diz respeito, tanto a formulagao 

de objetivos, quantos a selegao dos cursos de ac;ao a serem seguidos, levando em 

consideragao as condig6es .intemas (pontos fortes e fracas) e externas 

(oportunidade/ameac:;as) da empresa. A linha de raciocfnio do planejamento deve ser 

de antecipar, decidir, agir, empreender e criar; 

b) Planejamento T atico: tem par objet iva aperfeigoar determinadas areas de 

resultados e, nao, a empresa como um todo; trabalha com decomposigao dos 

objetivos, estrategicos e politicos, estabelecidos no planejamento estrategico. 

c) Planejamento Operacional: considerado a formalizagao da implantagao do 

que foi, previamente, estabelecido no Planejamento Tatico. Nesse planejamento e 

definido o plano de agao au o plano operacional, sendo um plano a curta prazo. 

Porem, para a implantagao do Planejamento deve se prever: a) recursos 

necessaries para o desenvolvimento da implantagao; b) procedimentos basicos a 

serem adotados; c) as produtos au resultados finais esperados; d) as prazos 

estabelecidos; e) as responsaveis par sua execugao e implantagao. 

d) Planejamento Tributario: busca a economia de impastos, sempre 

respeitando a lei, considerando-se, desta forma, um conjunto de sistemas legais, 

que visam diminuir o pagamento de tributos. 

e) Planejamento Financeiro: processo racional de administrar renda, as 

investimentos, as despesas, o patrim6nio, as dfvidas, objetivando tamar realidade 

seus sonhos, desejos e objetivos. 
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2.5 EMPREENDEDOR I ADMINISTRADOR 

Azevedo (1992) diz que, no Brasil aparecem inumeros empreendedores de 

pequeno porte, motivos que possam levar a abertura de novos negocios, a 

disponibilidade de capital, vontade de ganhar dinheiro mais do que seria possfvel de 

obter nas condic;6es de empregado, o desejo de obter seu proprio negocio ou sair da 

rotina e levar sua ideia pela necessidade de provar que e capaz de realizar e 

desenvolver algo de trazer beneffcio, nao so por si, mas, tambem, pela sociedade, 

que, certamente nos motivos, esta o lucro. Muitos empresarios, por falta de uma 

administragao seria do capital de giro, nao conseguem manter-se no mercado, 

fracassam, ou, apenas, mantem seu empreendimento, sobrevivendo. 

Segundo Drucker (1998), os administradores, nem sempre, dedicam tempo e 

atenc;ao suficiente ao futuro de sua empresa e as responsabilidades sociais e 

comunitarias, pagando alto por essa negligencia. 

0 novo Codigo Civil, diz que, o administrador podera ser, ou nao, um dos 

socios, nomeado no proprio Ato Constitucional. 

Cozza (2002), ao referir-se ao Art. 1011, da lei 10406/2002, diz que o 

administrador da sociedade devera ter, no exercfcio de suas func;6es, o cuidado e a 

diligencia que todo homem ativo e probo costuma empregar na administrac;ao de 

seus proprios negocios... No Art. 102, da mesma lei, os administradores sao 

obrigados a prestar, aos socios, contas justificadas de sua administrac;ao e 

apresentar-lhes o inventario anual, bem como o balanc;o e os resultados 

econ6micos. Porem, o sucesso do empreendedor esta na capacidade de conviver e 
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sobreviver com os riscos, pois eles fazem parte de qualquer atividade e e precise 

aprender a administra-los (AZEVEDO, 1992). 

Ainda conforme o mesmo autor, urn empreendedor nao e urn fracasso nos 

neg6cios quando tern problemas e dificuldades, mas, sim, quando nao sabe supera

los. Sucesso, tambem, e estar, constantemente, alerta para perceber as 

oportunidades de neg6cio e ter conhecimento do ramo empresarial, que podem advir 

das experiencias praticas ou de informagoes obtidas em publicagao especializadas 

em Centres de Ensino ou, mesmo, mediante referencias de outros empresarios. 

Para o autor Azevedo (1992), o senso de organizagao e a capacidade de 

utilizar os recursos humanos, materiais e financeiros disponfveis de forma 16gica e 

racional, tais como, a capacidade de tomar decisoes corretas, na hora certa, de 

saber liderar e definir objetivos, orientar para a realizagao das tarefas, combinar 

metodos e procedimentos praticos, incentivar as pessoas no rumo das metas 

escolhidas, produzir o relacionamento equilibrado da sua equipe de trabalho, ter 

talento em concretizar uma simples ideia em neg6cios efetivos, determinar seus 

pr6prios passes, abrir seus pr6prios caminhos, ser seu proprio patrao, capaz de 

enfrentar obstaculos, dificuldades com perseveranga, forga de vontade, otimismo e, 

por fim, ter tino empresarial, o "sexto sentido". 

"Os homens tambem erram, achando, contudo, que estao acertando, quase 

sempre, porque continuam usando suas ideias e tecnicas bem-sucedidas no 

passado, mas que teriam de ser modificadas para atender as novas circunstancias" 

(BETHELEM, 1989, p. 43). 
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2.6 IMPORTANCIA DA SOLIDEZ DAS INSTITUI90ES 

2.6.1 Emprego I Desemprego 

As empresas sao fontes geradoras de empregos, possibilitando as pessoas o 

atendimento de necessidades basicas como alimenta<;ao, moradia e bem estar, 

representando uma fatia muito grande para a sobrevivencia de muitos. 

No Estado do Parana, tem-se a redu<;ao de impastos para as pequenas 

empresas, podendo gerar mais empregos para poder manter-se no mercado. Mas 

nem sempre isso e possfvel, devido a carga tributaria federal, a concorrencia, a 

instala<;ao da empresa em local inadequado, para o ramo de atividade especffica, a 

falha na administra<;ao, ao pouco conhecimento da atividade. Todos estes fatores 

contribuem para a mortalidade da empresa. 

Se nao bastasse a crise do emprego decorrente do desenvolvimento 
<::onomico alobalizado, os avan9os tecnol6gicos estao propiciando 

substituir dez homens por uma maquina. E a automa9ao, o emprego de 
parafernalia tecnol6gica para a produ9ao em massa, viabilizando a 
competitividade entre empresas que sequer pode pensar em ceder espa9os 
para o concorrente (IPDCI, 2003, p. 7). 

No Brasil, e grande a preocupa<;ao dos trabalhadores, sendo que, hoje, em 

muitas famllias ha alguem desempregado. Essa e uma realidade que esta muito 

proximo de cada um de nos. 0 desemprego causa varies problemas para o proprio 

desempregado, para a familiae para o Estado. Para o cidadao e sua familia, a falta 

de trabalho provoca inseguran<;a, indignidade e sensa<;ao de inutilidade para o 

mundo social. 
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Cada empregado (trabalhador) tern seus objetivos, motivos e necessidades, 

quando decide criar e manter urn determinado empreendimento: Urn empreendedor 

pode querer ficar rico, outro, realizar uma grande obra, buscar status, outro almeja o 

poder, deseja autonomia e liberdade, enquanto, outro, busca ser reconhecido por 

sua contribuigao ao desenvolvimento do pafs. 

Segundo Antunes (1994, p. 113), a empresa "tern urn papel importante a 

desempenhar na sociedade e tern, tambem, responsabilidades em relagao a seus 

colaboradores, clientes, fornecedores, meio ambiente, cultura, etc.". 

2. 7 SOBREVIVENCIA EMPRESARIAL 

Possuir urn negocio proprio tern sido o grande sonho de uma parcela 

significativa da populagao brasileira, como o desejo de liberdade, a vontade de 

ganhar mais dinheiro, a necessidade de realizagao profissional, a falta de 

oportunidade de trabalho e, finalmente, o preenchimento de tempo livre. 

Com o agravamento do problema do desemprego no Brasil, tornar-se 

empresario tern sido a opgao usada para muitas pessoas desempregadas ou por 

aquelas que se sentem inseguras em seus postos de trabalho. 

Tambem e frequente o caso de pessoas que aderem a programas de 

demissao voluntaria, para investir o dinheiro recebido num negocio proprio. Algum 

tempo depois, muitas dessas pessoas veem seu dinheiro evaporar-se num negocio 

fracassado e voltam a procurar emprego, pois se sabe que a atividade empresarial 

caracteriza-se pela incerteza. 
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Par isso deve existir planejamento antes de se inserir no mundo empresarial, 

o objetivo da atividade de planejamento de um neg6cio e reduzir a incerteza e, nao, 

elimina-la. Com um planejamento adequado, o empresario pode evitar decis6es com 

erros previsfveis. Sem planejamento, muitos neg6cios ja nascerao fadados ao 

fracasso, independents de qualquer imprevisto. E uma situa<;ao bem diferente 

daquela enfrentada pelos empreendedores pioneiros, quando a simples iniciativa de 

abrir um neg6cio ja lhes garantia clientes e Iueras. 

0 apoio tributario, hoje existente, ainda e insuficiente, na medida em que o 

setor de servigos, grande absorvedor de mao-de-obra, esta fora do Simples. 0 apoio 

creditfcio, efetivamente, nao ajuda, porque tem um custo muito alto. Uma forma de 

apoio eficaz seria a criagao de um extenso program a de capacitagao gerencial ( o 

atual nao cobre todas as necessidades ), comegando, ainda, nos bancos escolares. 

A carga tributaria e os juros altos contribuem para o alto nfvel de alguns 

pregos no pals, porem, esses fatores nao sao os unicos responsaveis pelo 

problema. Outras causas, responsaveis pelos altos pregos, estao no ambito da 

propria empresa e, entre elas merecem destaque, a pratica de altas margens de 

Iuera unitario e os custos de operagao e produgao elevados. Uma polftica de pregos, 

centrada em altas margens de Iuera unitario, tem duas falhas importantes: ignora o 

retorno sabre o investimento como medida de avaliagao de desempenho e contribui 

para distorcer a apuragao dos custos. 

Portanto, quando a empresa adota altas margens de Iuera unitario na fixagao 

de seus pregos, obtem-se, na melhor das hip6teses, um retorno normal, a custa de 

um maior prego e menor volume de vendas. 
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Enquanto que, num processo de gerenciamento de custos, o fator tempo tern 

uma importancia crucial. A redugao de custos costuma ser bern sucedida, quando e 

espontanea e efetuada antes da crise abater-se sobre a empresa. Sob a pressao de 

um mercado minguante ou de um caixa deficitario, as tentativas desesperadas de 

redugao de custos costumam concentrar -se em cortes de pessoal ou redesenho do 

organograma. T rata-se de a gao sobre os custos fixos e que, em alguns casos, tern 

provocado disturbios no processo de produc;ao ou de operac;ao. Uma reduc;ao de 

custos eficaz, tambem, envolve os custos variaveis e, por isso, e um processo mais 

Iento, embora de resultados mais duradouros. 

0 mercado brasileiro esta avido por empresarios com ideias inovadoras, para 

vender mais por menos. Reduzir prec;os - esteja ele inflado por impastos, juros, 

custos altos ou miopia gerencial - tern sido uma questao de sobreviv€mcia para as 

empresas. 

2. 8 PRINCfPIOS ADMINISTRA TIVOS 

Para Chiavenatto (1994), o born administrador segue todos os princfpios de 

administragao, que sao os seguintes: a) Princfpio de Planejamento: substituir no 

trabalho o criteria individual do operario, a improvisac;ao e a atuagao empfrico

pratica, pelos metodos baseados em procedimentos cientfficos. Substituir a 

improvisac;ao pela ciencia, atraves do planejamento do metoda; b) Princfpio de 

Preparo: selecionar cientificamente os trabalhadores de acordo com suas aptid6es, 

prepara-los e treina-los para produzirem mais e melhor, de acordo com o metoda 

planejado. Alem do preparo da mao-de-obra, preparar, tambem, as maquinas e 
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equipamentos de prodw;ao, bem como o arranjo ffsico e a disposic;ao racional das 

ferramentas e materiais; c) Principia do Controle: controlar o trabalho para se 

certificar de que esta sendo executado de acordo com as normas estabelecidas e 

segundo o plano previsto. A gerencia deve cooperar com os trabalhadores, para que 

a execuc;ao seja a melhor possfvel; e, d) Principia da Execuc;ao: distribuir 

distintamente as atribuic;oes e as responsabilidades, para que a execuc;ao do 

trabalho seja bem mais disciplinada. 

Urn dos planejamentos fundamentais eo Planejamento Financeiro de curto prazo, que 

se foca na administra<;ao do capital de giro da empresa. Para Gitman (1997, p. 618), "a 

administra<;ao financeira de curto prazo - administra<;ao dos ativos e passivos circulantes 

constitui uma das mais importantes atividades dos administradores financeiros, a qual 

dedi cam mais de 60% de seu tempo de trabalho". Desta forma, a administra<;ao do capital de 

giro na empresa e uma variavel estrategica, fundamental para a propria continuidade de suas 

atividades, pois uma empresa pode conseguir sobreviver alguns exercicios sociais sem lucro, 

mas, efetivamente, "quebra" se nao tiver caixa. E a liquidez que garante a continuidade dos 

neg6cios. 



3 METODOLOGIA 

3.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

0 tipo de pesquisa utilizado no desenvolvimento deste trabalho e de pesquisa 

descritiva, quanta aos fins e bibliografica quanta aos meios de investiga<;ao. Ainda 

quanta aos meios, sao utilizados questionarios/entrevista, que sao ferramentas da 

pesquisa de campo. 

"Pesquisa de campo e investiga<;ao emplrica realizada no local onde ocorre 

ou ocorreu um fen6meno ou que disp6e de elementos para explica-lo. Pode incluir 

entrevistas, aplica<;ao de questionarios, testes e observa<;ao participante ou nao." 

Vergara (2004, p. 47) 

3.2 METODOS 

0 presente trabalho consiste na realiza<;ao de uma Pesquisa de Campo, com 

o objetivo de apontar, diagnosticar as ferramentas necessarias, as demandas e os 

criterios utilizados pelas industrias graficas em meio as dificuldades em captar e 

manter o capital de giro. 

A pesquisa abrange as industrias do ramo grafico sediadas na cidade de 

Toledo, Estado do Parana. 0 trabalho de identifica<;ao teve como ponto de partida, 

relat6rios fornecidos pela Prefeitura Municipal do Municipio de Toledo- Secretaria 

da Fazenda -, onde buscou-se extrair dados como: telefone, nome dos s6cios, com 

os seus respectivos endere<;os etc., na busca de cantatas com os s6cios 

proprietarios ou administradores destas empresas. 
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3.2.1 Coleta de Dados 

Os dados foram coletados atraves da aplicagao de urn questionario 

/entrevista junto aos empresarios e administradores das industrias do ramo grafico 

do Municipio de Toledo, no Estado do Parana. Optou-se pela entrevista, por 

considerar que essa tecnica permite ao pesquisador uma interagao social, com o 

pesquisado - forma de dialogo assimetrico -, em que urn das partes busca colher 

dados e, o outro se apresenta como fonte de informagao, alem de possibilitar a 

formulagao de perguntas, objetivando a obtengao de dados que interessam as 

pesquisas. Quanto ao questionario, ap6s pre-avaliagao das informagoes, que se 

faziam necessarias, mostrou-se ser a tecnica de coleta de dados adequada, pois 

"consiste em urn rol de questoes propostas por escrito as pessoas que estao sendo 

pesquisados" (GIL, 2000 p. 134). 

Ha pesquisas, porem, em que a coleta e sistematicamente planejada e para 
tanto sao elaboradas folhas com campo proprio para registro das diversas 
informac;oes requeridas. E uma fase de realizac;ao completamente dificil (GIL, 
2000 p. 98). 

Vergara (2004) diz que o questionario se caracteriza por uma serie de 

questoes aplicadas, de forma escrita e, que pode ser aberto, pouco ou nao 

estruturado, ou fechado. Quando se aplica questionario aberto, as respostas sao 

livres e dadas pelo respondente. E no fechado, o respondente faz escolhas, ou 

pondera, diante de alternativas apresentadas. 0 questionario utilizado neste trabalho 

foi o fechado, onde as alternativas foram dadas ao respondente. 
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Na elaboragao desse trabalho, optou-se pela tecnica de pesquisa descritiva e 

bibliografica. Gil (2000) diz que a pesquisa descritiva tem a fungao de registrar, 

analisar, observar fatos ou fen6menos sem manipula-los, enquanto que a pesquisa 

bibliografica busca resgatar o conhecimento cientffico e antecede a realizagao de 

pesquisa, que visa gerar novos conhecimentos. 

E Vergara (2004) salienta que a pesquisa descritiva expoe caracterfsticas de 

determinada populagao ou fen6meno, enquanto que a pesquisa bibliografica fornece 

instrumental analltico para qualquer outro tipo de pesquisa. 

3.2.2 Analise dos Resultados 

Ap6s a coleta dos dados obtidos, os resultados foram sistematizados em 

tabelas e devidamente analisados com base na revisao bibliografica, com o objetivo 

de confrontar os resultados desta presente pesquisa com resultados de outros 

estudos descritos no capitulo referente a revisao bibliografica, alem de conhecer as 

necessidades empresariais em administrar o capital de giro, especificamente, da 

empresas do ramo grafico, localizadas na cidade de Toledo, no Estado do Parana. 

3.2.3 Limite da Pesquisa 

A pesquisa efetuada limita-se ao estudo e analise das empresas do ramo 

grafico, situadas no Municipio de Toledo - PR, com o intuito de conhecer as 

necessidades dos empresarios e administradores de buscar capital de giro e avaliar 
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a maneira como ele e aplicado na empresa, considerando o objetivo I fim da mesma, 

que e manter-se no mercado, obtendo Iuera. 



4 DISCUSSAO E ANALISE 

4. 1 ORIGEM DAS INDUSTRIAS GRAFICAS 

Apesar de o Ocidente creditar o merito a Gutenberg, no que diz respeito ao 

processo de reprodugao grafica de textos, na realidade, a China foi o primeiro pafs a 

utilizar papel e tinta para suas reprodugoes de textos. Em um processo chamado 

Xilografia, utilizava-se papel, tinta e blocos de madeira talhados a mao. 

No Ocidente, afirma-se que o processo de impressao foi inventado por 

Johannes Geinsfleish Gutenberg. Em 1455 ele criou as letras de chumbo 

conhecidas como tipos m6veis, que deram origem as primeiras graficas. A hist6ria, 

tambem, lhe atribui o aperfeigoamento da maquina de impressao, conhecida como 

prensa, que ja existia, porem, s6 era utilizada, apenas, para cunhar moedas, 

espremer uvas e imprimir em tecido. 

Considerado o pai da imprensa, Gutenberg possibilitou a reprodugao da 

informagao atraves da impressao em papel e ficou, mundialmente, conhecido ao 

langar a "Bfblia de 42 linhas". Ele iniciou a preparagao do livro, tambem, em 1455, 

imprimindo cerca de trezentas folhas por dia, em seis impressoras. Com seiscentos 

e quarenta e uma paginas, a Bfblia foi reproduzida em trezentas capias, das quais 

s6 restaram quarenta. 

A necessidade de uma maior velocidade de impressao e a engenhosidade 

humana foi se encarregando de aperfeigoar a maquinaria grafica. Prensas eram 

desenhadas e construfdas de maneira que as paginas comegavam a ser 

reproduzidas de maneira automatica, o que aumentava a velocidade e a qualidade 

da impressao. Mas, apesar dos impressores ja comegarem a se espalhar par toda a 
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Europa, a impressao de um livro ainda era um trabalho caro e que s6 compensava 

se fosse feita com uma grande tiragem. 

Em 1796, Aloysius Snefelder, um autor alemao, a procura de uma maneira 

barata para publicar seus trabalhos, criou uma tecnica chamada Litografia. Este 

processo, tambem, chamado de Metoda Plano Grafico e utilizado, ate hoje, em 

alguns pafses, onde as areas a serem impressa e nao impressa tornam-se distintas, 

atraves da utilizagao de um processo qufmico. 

Em 1820, um inventor frances, chamado Joseph-Nicephore Niepce, descobriu 

que, certos compostos qufmicos, eram sensfveis a luz. Seus estudos e trabalhos 

marcam o infcio da Fotogravura e que, mais tarde, originou a fotografia e o processo 

de reprodugao de imagens. Entretanto, a Revolugao Industrial tomava conta da 

Europa, em 1850, e os avangos da epoca, tambem, foram transferidos para a area 

grafica. As prensas e as maquinas graficas passaram a utilizar, alem da forga de 

homens, moinhos e animais, a forga do vapor, o que mecanizou e automatizou, 

ainda mais, o processo grafico. 

Foi em 1808, que o Brasil teve sua primeira grafica, oficialmente, instalada. 

Era a lmprensa Regia, implantada no Rio de Janeiro, por D. Joao VI. Atualmente, o 

setor representa 1% do PIB brasileiro e 3,3% do PIB industrial, sendo responsavel 

pela geragao de mais de duzentos mil postos de trabalho diretos e, nos ultimos 

quinze anos, investiu perto de US$ 6 bilh6es em maquinas, equipamentos e novas 

tecnologias. 
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4.2 BREVE HISTORICO DAS INDUSTRIAS GRAFICAS NO MUN/C{P/0 DE 

TOLEDO 

Conforme entrevista efetuada com Valdir Formigheri, um dos dois primeiros 

funcionarios da primeira grafica instalada na cidade de Toledo- PR, juntamente com 

o Sr. Olfvio Sarturi (in memoriam), segundo o entrevistado, em 1950 ja se fazia sentir 

a ausencia de uma grafica para abastecer o incipiente comercio com tal6es de 

notas, notas fiscais, faturas, duplicatas e outros impresses indispensaveis ao 

comercio. A dianteira. no setor. coube a Clecio Zenni, funcionario da Maripa, que 

recebeu apoio de seus colegas de profissao, Willy Barth e Egon Bercht, fundando a 

lmpressora Toledo Ltda. As maquinas eram manuais, vindas de Porto Alegre, porem 

a dificuldade nao acabava af: a mao-de-obra qualificada era totalmente nula e 

precisava-se de alguem que pudesse trabalhar. Assim, Waldir Formigheri e Olfvio 

Sarturi, ainda muito jovens, foram convidados para trabalhar e tiveram que aprender 

tudo. 

Cerca de tres anos depois, foi editado, nesta mesma grafica, a edigao numero 

um do jornal 0 Oeste. Nao existiam maquinas de compor os textos. Assim, o jornal 

todo era composto manualmente, tipo por tipo, letra por letra, que levavam, em 

media, uma semana para montar quatro paginas do jornal, tudo feito, principalmente, 

pelos dois jovens: Olfvio e Waldir, que nao tiveram muita dificuldade em aprender a 

arte de encontrar os tipos e alinha-los nos lugares certos. 

Com a e expansao da grafica, Toledo tornou-se centro da regiao Oeste, pois 

nao existia outra grafica na regiao e o jornal precisava de mais agilidade. Assim, 

houve a necessidade de ampliar e aumentar o quadro de funcionarios, que, nessa 
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epoca existiam apenas tres maquinas totalmente manuais, devido a precariedade da 

energia eletrica. 

Por falta de uma polltica administrativa e de problemas financeiros, veio a 

dissolugao da sociedade. Os jovens cresceram, tornaram-se s6cios e acabaram 

comprando a lmpressora Toledo Ltda., juntamente com Ledovino Jacomaso e Celso 

Donassolo, constituindo a Sui Grafica Ltda. que, mesmo com dificuldades, buscaram 

emprestimos bancarios, para continuar trabalhando e, gradativamente, comegaram a 

crescer. Em 1967, os s6cios, Ledovino Jacomaso e Celso Donassolo, safram da 

sociedade. Mais tarde, por volta de 1970, adquiriu-se a primeira maquina 

automatizada. A procura pelos servigos aumentava a cada dia, chegando a imprimir 

os contratos do Banco do Brasil para o financiamento agrfcola. Devido ao sucesso 

empresarial e a demanda comercial, a grafica foi obrigada a construir um espago 

mais amplo, onde se encontra atualmente. 

Da-se infcio ao seculo XX e, com ele, surge o Ofsete, um equipamento, no 

qual as chapas de impressao nao entram em contato direto com o papel a ser 

impressa. As chapas de impressao sao instaladas em um cilindro e transferem 

(ofsete) a imagem para um cilindro de borracha limpo. A medida que o cilindro com a 

chapa roda, entra em contato com a borracha limpa, transferindo a imagem para a 

borracha. Esta, tambem, girando, transfere a imagem para a folha de papel, que e 

alimentada por outro conjunto de cilindros. 

Em 197 4 ja existiam mais duas industrias graficas no Municipio de Toledo, a 

Mans Etiquetas Ltda., que, hoje, encontra-se, com suas atividades paralisadas, 

devido a dissolugao de seu quadro societario e a Editora Grato Set Ltda., que trouxe 

tecnologias de qualidade, com sistema de Ofsete, a qual, atualmente, encontra-se 
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em plena atividade. No final dos anos 80, comec;aram a se instalar, no Municipio, 

novas graficas. Hoje, segundo dados obtidos na Prefeitura Municipal do Municipio 

de Toledo, existem doze industrias de impressao grafica. 

4.3 PRINCIPAlS RESULTADOS 

4.3.1 Perfil da Empresa I Administradores 

4. 3. 1. 1 Perfil das empresas 

Ao analisar o perfil das industrias graficas, no Municipio de Toledo, 

constatou-se que todas as tern, como regime jurfdico, as sociedades limitadas e 

encontram-se, devidamente, registradas na Junta Comercial. 

Quanto a data da constituic;ao das empresas, 16,66% iniciaram suas atividade 

entre os anos 1950 a 1980, enquanto que, 50% tiveram sua constituic;ao entre os 

anos 1981 a 2000 e, 33,32% iniciaram suas atividades, entre os anos de 2001 a 

2004. Ao analisar os dados referentes ao perfodo de constituic;ao das empresas, 

observa-se um impulse desenvolvimentista na decada de 80 e 90, devendo-se 

ressaltar que, nesse perfodo, ocorreu, na regiao Oeste do Estado, onde o Municipio 

de Toledo esta inserido, uma onda de crescimento econ6mico marcado, 

principalmente, pelas novas tecnicas agrfcolas e pelo exodo rural. Enquanto que a 

expansao ocorrida, nos ultimos cinco anos, deu-se, principalmente, devido a 

dissoluc;ao de algumas sociedades, onde cada um dos s6cios constituiu sua propria 

empresa (Tabela 01 ). 



T abel a 01 - Ano da Constituigao da Empresa 
Ano da Constitui~ao Quantidade 

1963 01 

1974 01 

1986 01 

1993 02 

1996 01 

1997 02 

2001 01 

2002 01 

2003 01 

2004 01 

TOTAL 12 
Fonte: Oados de Pesquisa I 2006 

8,33% 

8,33% 

8,33% 

16,67% 

8,33% 

16,67% 

8,33% 

8,33% 

8,33% 

8,33% 

100,00% 
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Em relagao a origem do capital social investido na empresa, verificou-se que, 

91,67% dos s6cios proprietaries, fizeram uso de capital proprio - reservas que 

acumularam durante o perfodo que trabalhavam como empregados -, eo montante 

de capital social inicial aplicado, na constituigao da empresa, que, atualizado para os 

valores atuais, corresponds, em media, a R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais). 

Este volume pode ser considerado baixo em relagao a demanda de equipamentos 

necessaries para a atividade, porem, segundo constatagao "in loco", esse baixo 

valor e decorrente, principalmente, devido a constituigao de novas empresas -

dissolugao de empresas familiares, onde cada um dos ex-s6cios montou sua propria 

empresa -, e a aquisigao de equipamentos usados- semi- novas-, para a abertura 

da nova empresa (Tabela 02). 



Tabela 02- Capitallnvestido 
Capital 

Capital Proprio 

Capital de Terceiros 

TOTAL 
Fonte: Dados de Pesquisa I 2006 

Quanti dade 
11 

01 

12 

Percentual 
91,67% 

8,33% 

100,00% 
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Os dados da Tabela 03 demonstram que, para 66,67% das empresas, houve 

aumento de integralizagao de capital social da empresa, ap6s a constituigao da 

mesma. Segundo dados obtidos, junto aos s6cios elou administradores dessas 

empresas, o aumento de capital foi necessaria devido, principalmente, as mudangas 

tecnol6gicas e, para 33,33%, nao houve aumento de capital a integralizar, o que 

pede ser justificado devido ao numero expressive de empresas, que foram 

constitufdas nos ultimos cinco anos. 

Tabela 03- lntegralizagao de Capital Social no Decorrer da Atividade 
Composi~ao Quantidade 

Sim 08 

Nao 04 

TOTAL 12 
Fonte: Dados de Pesquisa I 2006 

4.3.2 Perfil dos S6cios e Administradores 

Percentual 
66,67% 

33,33% 

100,00% 
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Em relagao ao perfil dos administradores, constatou-se que 75% dos 

administradores das industrias do ramo grafico do Municipio de Toledo sao 

proprietaries - s6cios elou administradores - e, 25% sao, apenas, administradores. 

Este resultado justifica-se pelo fato de serem empresas familiares, e que eram 

funcionarios das primeiras graficas de Toledo e alimentavam sonhos de serem 

do nos do seu proprio neg6cio, onde, muitos, mesmo · sem condigoes financeiras, 

"foram a luta" e, hoje, sao s6cios I administradores bern sucedidos (Tabela 04). 

Tabela 04- Administrador e I ou S6cio da Empresa? 

TOTAL 

Composi~ao 
Sim 

Nao 

Fonte: Dados de Pesquisa I 2006 

Quanti dade 
09 

03 

12 

Percentual 
75,00% 

25,00% 

100,00% 

No que se refere a escolaridade dos administradores, 66,67% conclufram o 

Ensino Media (2° Grau), 25% tern formagao de Ensino Superior (3° Grau) e, apenas, 

8,33% dos administradores, tern P6s-Graduagao. Os dados mostram, praticamente, 

que o grau de escolaridade, para administrar as empresas do ramo grafico no 

Municipio de Toledo, nao teve valor relevante, uma vez que a experiencia e o 

conhecimento profissional eram adquiridos muito cedo, aliados a necessidade de 

trabalhar, os administradores deixaram os estudos para uma segunda ocasiao 

(Tabela 05). 



T abel a 05 - Escolaridade dos Administradores 
Escolaridade Quantidade 

Ensino Fundamental (1° Grau) 00 

Ensino Media (2° Grau) 

Ensino Superior (3° Grau) 

Especializagao 

TOTAL 
F ante: Dados de Pesquisa I 2006 

08 

03 

01 

12 

Percentual 
0,00% 

66,67% 

25,00% 

8,33% 

100,00% 

40 

Quanta a idade dos s6cios elou administradores, 16,67% tern, em media, 30 

a 39 anos, 25% tern de 50 a 59 anos e, 58,33% dos administradores, tern, em 

media, de 40 a 49 anos, podendo-se constatar, com esses dados, que essa idade, 

corresponde a um lndice percentual relevante para o bam andamento da empresa, 

onde sao administradores maduros e seguros nos neg6cios, possuindo bagagem, 

conhecimento e experiencia vivida anteriormente, com maior chance de sucesso 

empresarial (Tabela 06). 

Tabela 06 -ldade dos Administradores 
ldade Quanti dade Percentual 

18 a 24 00 0,00% 

25 a29 00 0,00% 

30 a 39 02 16,67% 

40 a 49 07 58,33% 

50 a mais 03 25,00% 

TOTAL 12 100,00% 
Fonte: Dados de Pesquisa I 2006 

No que se refere ao sexo das pessoas que gerenciam as empresas, 66,67% 

sao do sexo masculino e, 33,33%, sao do sexo feminino, podendo-se perceber, com 

este resultado, que as mulheres estao, cada vez, mais buscando e adquirindo seu 
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espago, onde se via, apenas, homens trabalhando e administrando industrias 

graficas, hoje, no Municipio de Toledo, mais de 30% e destinado as mulheres que 

sao, nao s6 administradoras como, tambem, proprietarias (Tabela 07). 

Tabela 07- Sexo dos Administradores 

TOTAL 

Sexo 
Masculino 

Feminino 

Fonte: Dados de Pesquisa /2006 

Quanti dade 
08 

04 

12 

4.3.2.1 Perfil operacional dos empresarios antes da empresa 

Percentual 
66,67% 

33,33% 

100,00% 

Conforme dados demonstrados na T a bela 08, pode-se verificar que, 66,67% 

dos administradores, trabalhavam em industrias graficas no Municipio de Toledo e, 

33,33%, exerciam outra profissao. Percebe-se que a profissao que exerciam foi urn 

dos fatores que justifica a constituigao da empresa, dentre outros: gostar de sua 

profissao, almejar o seu proprio neg6cio, ou seguir adiante os neg6cios familiares e, 

os que exerciam outra profissao, procuraram uma ocupagao a mais, para obter uma 

renda extra para a famflia. 

Tabela 08- Ramo de Atividade Em Que Atuava Anteriormente? 
Tipo de Empresa Quantidade 

Industria 05 
Servigos 03 
Aut6nomos 00 
Comercio 01 
Publico 03 
TOTAL 12 
Fonte: Dados de Pesquisa /2006 

Percentual 
41,67% 
25,00% 

0,00% 
8,33% 

25,00% 
100,00% 
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Quanta a experiencia de administrar, 25% dos administradores tinham 

conhecimento em administragao de empresas e 75% nao tinham nenhuma 

experiencia. Os que trabalhavam nas industrias graficas, eram operadores de 

maquinas e, os demais, que exerciam outra profissao, eram funcionarios publicos. 

Os fatores fundamentais para a aceitagao em administrar a empresa, deve-se ao 

fato em te-la herdado da familia, em ser s6cio I administrador, ou nao dispor de 

recursos para contratagao de pessoas especializadas, conforme Tabela 09. 

Tabela 09- Experiencia em Administragao 
Composi~ao Quantidade 

Sim 03 

Nao 09 

TOTAL 12 
Fonte: Dados de Pesquisa 12006 

4.3.3 Dados Gerenciais da Empresa 

Percentual 
25,00% 

75,00% 

100,00% 

Dados contidos nas Tabelas 10 e 11 relatam que, 50% dos administradores 

das empresas do ramo grafico, fizeram planejamento estrategico para a sua 

implantagao e urn estudo adequado para a sua instalagao e, 50% nao planejaram e 

nao procuraram estabelecer metas para o born andamento empresarial. 

Tabela 10- Houve Planejamento Estrategico para a lmplantagao da Empresa? 
Composi~ao Quantidade Percentual 

Sim 06 50,00% 

Nao 06 50,00% 

TOTAL 12 100,00% 
Fonte: Dados de Pesquisa I 2006 



Tabela 11- Houve urn Estudo sabre a Localizagao da Empresa? 
Composi~ao Quantidade 

Sim 06 

Nao 06 

TOTAL 12 
Fonte: Dados de Pesquisa I 2006 

Percentual 
50,00% 

50,00% 

100,00% 
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Quanta ao estudo de viabilidade de retorno de capital investido, 75% dos 

s6cios elou administradores nao realizaram este estudo e, apenas, 25% estudaram 

a viabilidade de retorno. Como se pode perceber, nas Tabelas 10 e 11, o 

planejamento estrategico foi deixado em segundo plano e, apenas, 50% dos 

administradores fizeram planejamento para a sua constituigao. Desses s6cios e/ou 

administradores, 25% estimaram o percentual de retorno, 66,67% pretendiam 

atingir de 0 a 25% de retorno investido e, 33,33% acreditavam obter 26 a 50% de 

seu capital investido, urn numero urn tanto baixo, mas, sendo de fundamental 

importancia para as empresas (Tabela 12 e 13). 

Tabela 12- Foi Realizado Estudo de Viabilidade de Retorno de Capitallnvestido? 
Composi~ao Quantidade Percentual 

Sim 03 25,00% 

Nao 09 

TOTAL 12 
F ante: Dados de Pesquisa I 2006 

Tabela 13- Qual o Percentual de Retorno Pretendido? 
Composi~ao Quantidade 

0 a 25% 02 
26 a 50% 01 
51 a 75% 00 
76 a 100% 00 
TOTAL 03 
Fonte: Dados de Pesquisa I 2006 

75,00% 

100,00% 

Percentual 
66,67% 
33,33% 
0,00% 
0,00% 

100,00% 



44 

4. 3. 3. 1 Busca par auxflio e assessoria 

Em rela<;ao a assessoria para a implanta<;ao da empresa, 75% dos 

entrevistados buscaram ajuda de profissionais para a implanta<;ao da empresa e, 

25% constitufram a empresa sem qualquer orienta<;ao profissional. No que se refere 

a busca de orientagao profissional, 88,89% procuraram auxllio de Contadores e, 

apenas, 11,11% buscaram ajuda de lnstitui<;Oes, como: SESC, SEBRAE, SENAC, 

SENAI, SESI. A procura maior pelos Contadores deve-se ao fato de que, para a 

empresa tornar-se legal, junto aos 6rgaos municipais, estaduais e federais, ha 

necessidade da presen<;a e atua<;ao desses profissionais (Tabela 14 e 15). 

Tabela 14- Na Constitui<;ao da Empresa Buscou-se Auxilio I Assessoria? 

Composi~ao Quantidade Percentual 
Sim 09 75,00% 

Nao 03 25,00% 

TOTAL 12 100,00% 
Fonte: Dados de Pesquisa /2006 

Tabela 15- Quais Pessoas ou lnstitui<;oes sao Procuradas pelos Administradores? 

Composi~ao Quanti dade Percentual 
Escrit6rio de Contabilidade 08 88,89% 

Empresa de Consultoria 00 0,00% 

Associagao de Empresas do Ramo 00 0,00% 

lnstitui<;oes: SESC, SEBRAE, SENAC, SENAI, 

SESI. 01 11,11% 

Outros 00 0,00% 

TOTAL 09 100,00% 
Fonte: Dados de Pesquisa /2006 
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4.3.4 A lnicia~ao no Mundo dos Neg6cios 

0 administrador, ao comec;ar seu proprio neg6cio, deve ter conhecimento de 

administra<;ao de capital de giro, sendo que a liquidez da empresa pode ser 

considerada o alicerce empresarial, cuja disponibilidade esta frequentemente 

associado a tomada de decis6es financeiras a curto prazo. 

Em relac;ao aos indicadores contabeis, 75% dos administradores usam um 

controle de fluxo de caixa, alguns meio precarios, mas nao deixam de controlar e, 

25% nao fazem uso desta ferramenta, um numero expressivo, uma vez que esse 

controle e de suma importancia, o que demonstra a real situac;ao lfquida da 

empresa, tendo o acompanhamento diario da real situac;ao financeira e giro lfquido 

da empresa (Tabela 16). 

0 controle de estoque cai um pouco em relac;ao o controle de fluxo de caixa. 

Apenas 66,67% das empresas mantem os dados reais do estoque diario e, 33,33% 

nao fazem controle de estoque, sem dando muita importancia a necessidade de 

controla-los, po1s eles representam os investimentos aplicados para a 

operacionalidade da empresa. Sao os insumos necessarios para realizar, tambem, o 

chamado de Giro Rapido na empresa (Tabela 16). 

No que se refere ao controle de contas a pagar e a receber, 91,67% das 

empresas de industrias do ramo grafico do Municipio de Toledo, adotam controle 

rigoroso, pois as contas a pagar acarretarao acrescimos financeiros e multas e, no 

contas a receber, se nao tiver controle, a empresa nao podera cumprir com suas 

obrigac;6es, pois o ciclo do caixa inicia-se, quando as compras referentes as 

materias-primas sao pagas e termina, quando as recebe (Tabela 16). 
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Quanta ao sistema de custo, 33,33% das empresas graficas no Municipio de 

Toledo possuem-no e o utilizam como ferramenta de controle e, 66,67% nao tern 

sistema de custo, isto e, fazem orc;;amento de custos manuais, ocorrendo, em muitas 

vezes, o fornecimento de produtos abaixo do custo. 0 sistema de custo e um dos 

controles mais complexes para as empresas, pelo seu custo de aquisic;;ao, pela falta 

de confiabilidade do sistema e por acreditar que, fazendo este controle, de forma 

manual, agilizam-se os resultados (Tabela 16). 

Em relac;;ao ao controle bancario, 25% das empresas nao utilizam controle 

bancario e, 75% utilizam-no como ferramenta indispensavel, pois se o administrador 

nao o utilizar diariamente, podera pagar despesas desnecessarias, pois os encargos 

bancarios sao bastante relevantes para o resultado da empresas. (Tabela 16). 

Tabela 16- Ferramentas Contabeis 

Ferramentas Contabeis Faz Uso % 

Sim Nao Sim Nao 
Sistema de Gusto 04 08 33,33% 66,67% 

Controle de Estoque 08 04 66,67% 33,33% 

Controle Bancario 09 03 75,00% 25,00% 

Fluxo de Caixa 09 03 75,00% 25,00% 

Controle de Contas a Pagar 11 01 91,67% 8,33% 

Controle de Contas a 

Receber 11 01 91,67% 8,33% 

Fonte: Dados de Pesquisa I 2006 

No grafico, a seguir, verifica-se o diagn6stico referente as ferramentas 

contabeis utilizadas pelos administradores, indispensaveis para a administrac;;ao do 

capital de giro. 
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Grafico 01 - Ferramenta Contabil 

Ferra:menta contabil 
t:l Fluxo de caixa 

: 1m Controle de estoque 

· 0 Controle de contas a pagar 

· 0 Controle de contas a receber 

· ~Sistema de custo 

121 Controle Bancario 

Fonte: Dados de Pesquisa I 2006 

Na Tabela 17, relata-sea ausencia de capital de giro das empresas graficas 

de Toledo, onde 66,67 % dos administradores procuram negociar maier prazo de 

contas a pagar e, apenas, 16,67% procuram a Chamada de Capital. As decis6es 

financeiras das empresas, o orc;amento de capital, polftica de dividendos e de 

estrutura de capital sao, de certa forma, meios de sanar as dificuldades em uma 

ausencia de capital de giro. 

Tabela 17 - Em Caso de Ausencia de Capital de Giro, Quais as Medidas que a 

Empresa Toma? 

Composicao 
Aumento de Vendas a Vista 

Aumento ou Chamada de Capital/ S6cios. 

Reduc;ao do Quadro de Funcionarios 

Negociar Maier Prazo de Contas a Pagar 

Reduc;ao do Cicio Produtivo 

TOTAL 
F ante: Dados de Pesquisa I 2006 

Quanti dade 
01 

02 

00 

08 

01 

12 

Percentua! 
8,33% 

16,67%> 

0,00%> 

66,67% 

8,33%> 

100,00°/o 
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Quanta a necessidade de obter recurso de terceiros, 75% das empresas 

recorrem a pessoa jurfdica e 25% recorrem a pessoa ffsica, sabendo-se que, para 

se obter recursos de pessoa jurfdica, existe uma burocracia muito grande, no 

entanto, tem-se maior seguranga. Porem, alguns procuram obter recursos de 

pessoas ffsicas, evitando-se, assim, burocracias bancarias (Tabela 18). 

Tabela 18- Em Caso da Empresa ter Necessidade de Obter Recursos de Terceiros, 

a Quem ela Recorre? 

Composi~ao 

Pessoa Ffsica 
Pessoa Jurfdica 
TOTAL 
Fonte: Dados de Pesquisa /2006 

Quantidade 
03 
09 
12 

Percentual 
25,00% 
75,00% 

100,00% 

Na destinagao dos recursos, 58,33% das industries graficas de Toledo 

procuram recursos para investimento, principalmente a melhoria do Ativo 

Permanents da empresa, enquanto, 25% procuram sanar as dificuldades existentes 

e, apenas, 16,67% aumentam o estoque, mesmo com moeda instavel, pais a 

destinagao dos recursos, para aumentar o Ativo Permanents, e um fator relevante, 

principalmente, para as mudangas tecnol6gicas da empresa (Tabela 19). 

Tabela 19- Qual a Destinagao Dada aos Recursos Obtidos? 
Composi~ao Quantidade 

Sanar as Dificuldades 03 
Aumentar Estoques 02 
Melhorias (Ativo Permanents) 07 
Aumento do Quadro de Funcionarios 00 
Outros 00 
TOTAL 12 
F ante: Dados de Pesquisa I 2006 

Percentual 
25,00% 
16,67% 
58,33% 

0,00% 
0,00% 

100,00% 
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Quanta a questao referente ao tempo ideal para a quita9ao de emprestimos, 

50% dos s6cios e/ou administradores optaram par salda-los a media prazo e, os 

demais 50%, a curta prazo. Nao houve op9a0, a Iongo prazo, pais, para eles, quanta 

mais rapido saldar suas dlvidas, melhor disponibilidade de caixa terao e, 

consequentemente, urn melhor capital de giro (Tabela 20). 

Tabela 20-0 Prazo para Quitar o Emprestimo Obtido 
Composi~ao Quantidade 

Curto Prazo 06 
Media Prazo 06 
Longo Prazo 00 
TOTAL 12 
Fonte: Dados de Pesquisa /2006 

Percentual 
50,00% 
50,00% 

0,00% 
100,00% 

Quanta a forma de aquisi9a0 de materia-prima, 75% das graficas optaram par 

compra-la a prazo, em tempo media de 60 dias e, apenas, 25% compram-na a vista. 

Esta forma de pagamento a curta prazo deve-se ao fato de que as vendas, tambem, 

sao realizadas a curta prazo, pais 66,67% dos administradores compram a materia-

prima e a pagam em tempo media de 60 dias, conseguindo, assim ter giro financeiro 

na empresa (Tabela 21 e 22). 

Tabela 21 -A Empresa Costuma Comprar sua Materia-Prima? 
Composi~ao Quantidade 

A Vista 03 
A Prazo 09 
TOTAL 12 
Fonte: Dados de Pesquisa /2006 

Percentual 
25,00% 
75,00% 

100,00% 



Tabela 22- Tempo Media Prazo 

30 dias 
60 dias 
90 dias 
120 dias 
TOTAL 

Composi~ao 

Fonte: Dados de Pesquisa 12006 

Quantidade 
01 
07 
01 
00 
09 

Percentual 
11,11% 
77,78% 
11,11% 

0,00% 
100,00% 

4.3.5 Os Problemas e Fatores Determinantes do Sucesso na Visao do 
Empresario I Administrador 

4. 3. 5. 1 Problemas e dificuldades 
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Os problemas e as dificuldades enfrentadas pelos administradores sao muitos 

e, em alguns casas, fogem ao seu poder de ac;ao, como no caso de carga tributckia 

elevada, atingindo 24,44% das dificuldades existentes para os empresarios, 13,33% 

indicam a falta de mao-de-obra qualificada na nossa regiao, 17,78% apontam a 

inadimplencia de clientes, 8,89% referem-se a falta de capital de giro como um fator 

condicionante e, 15,56% indicam a concorrencia mais forte. Todos os fatores, 

anteriormente mencionados, dificultam o bom andamento empresarial (Tabela 23). 



Tabela 23- Dificuldades Enfrentadas no Exercfcio da Atividade Empresarial 
Composicao Quantidade Percentual 

Falta de Capital de Giro 04 8,89% 
Problemas Financeiros 00 0 00% 

' Falta de Clientes 01 2 22% 
' Desconhecimento de Mercado 

Carga Tributaria Elevada 
Falta de Mao-de-Obra Qualificada 
F alta de Creditos 
lnstalagao lnadequada 
Concorrencia Forte 
lnadimplencia de Clientes 
Aceitagao do Produto no Mercado 
Dificuldade de Aquisigao de Materia-Prima 
Fornecedor nao Cumpre Prazos de Entregas 
Outros 
Fonte: Oados de Pesquisa /2006 

Obs.: A questao admitia respostas multiplas. 

4. 3. 5. 2 Fa tares de Sucesso 

02 4,44% 
11 24,44% 
06 13,33% 
02 4,44% 
01 2,22% 
07 15,56% 
08 17,78% 
00 0,00% 
01 2,22% 
01 2,22% 
01 2,22% 
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Em relagao aos fatores de sucesso empresarial, 9,09% acreditam que o 

conhecimento do mercado e um dos fatores de sucesso empresarial, 25% indicam a 

criatividade do empresario e o reinvestimento dos Iueras nas empresas, 15,91% 

apontam a capacidade de o empresario assumir novas riscos, aproveitando novas 

oportunidades de neg6cios e, 22,73% sao empresarios com perseverangas dentro 

da empresa. T odos esses fat ores sao considerados it ens de sucesso para os 

empresarios das industrias graficas no Municipio de Toledo. 0 uso do capital 

proprio, o reinvestimento dos Iueras na empresa faz com que o sucesso empresarial 

torne-se extremamente visfvel (Tabela 24). 
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Tabela 24- Quais Foram os Fatores Determinantes do Sucesso Empresarial? 
Composi~ao Quantidade Percentual 

Capacidade de o Empresario Assumir Riscos, 

Aproveitando Oportunidades de Neg6cio. 07 15,91% 

Capacidade de Lideranc;a da Administrac;ao. 02 4,55% 

Conhecimento no Mercado que Atua 04 9,09% 

Uso do Capital Proprio 05 11,36% 

Criatividade do Empresario 06 13,64% 

Reinvestimento dos Lueras na Empresa 05 11,36% 

Boas Estrategias de Vendas 02 4,55% 

T erceirizac;ao de Atividades da Empresa 01 2,27% 

Ter Acesso a Novas Tecnologias 02 4,55% 

SerUm Empresario Perseverante 10 22,73% 

Fonte: Dados de Pesquisa /2006 

Obs.: A questao admitia respostas multiplas. 

4.3.5.3 Areas gerenciais priorizadas pelos empresarios 

Os empresarios e administradores das industrias do ramo grafico do 

Municipio de Toledo relatam que as areas gerenciais de maier relevancia para o 

andamento empresarial sao: o marketing que, 34,48% dos empresarios acreditam 

sera de maier importancia, 20,69% ressaltam a organizac;ao empresarial, 17,34% as 

relac;6es humanas e, entre planejamento, analise financeira e conjuntura econ6mica 

chegou-se a 27,58% conclui-se que, desde o primeiro anode atividade da empresa, 

destinam-se maier atenc;ao a organizac;ao empresarial e as relac;6es humanas, 

fatores de suma importancia e de fundamental relevancia para o sucesso 

empresarial (Tabela 25). 
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Tabela 25- Areas Gerenciais Mais lmportantes no Primeiro Anode Atividade. 
Composi~ao Quantidade Percentual 

Organizagao Empresarial 06 20,69% 

Analise Financeira 03 10,34% 

Planejamento 04 13,79% 

Conjuntura Economica 01 3,45% 

Marketing 10 34,48% 

Informatica 00 0,00% 

Relag6es Humanas 05 17,24% 

Outras 00 0,00% 

F ante: Dados de Pesquisa I 2006 

Obs.: A questao admitia res pastas multiplas. 

4.4 ANALISE DOS RESULTADOS 

4.4.1 Conclusao 

A continuidade das empresas depende, dentre outros aspectos, do 

gerenciamento de sua liquidez. Sendo a liquidez uma dimensao financeira do 

patrimonio das entidades, cabe a Contabilidade procurar mensurar os recursos 

financeiros, que estao aplicados nas suas atividades, bem como os fluxos 

financeiros que vao se produzindo, ao Iongo do tempo. Neste sentido, percebe-se 

que as industrias do ramo grafico do Municipio de Toledo precisam mensurar as 

necessidades de capital de giro da empresa, identificando as reais necessidades 

que lhes possibilita analisar as conseqOencias financeiras de decis6es operacionais 
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e econ6micas das areas envolvidas na execuc;ao do ciclo operacional das empresas 

(compras, produc;ao e vendas). Alem disso, a continuidade da empresa depende do 

administrador financeiro, que deve analisar o comportamento das necessidades de 

Capital de Giro, com o intuito de procurar escolher uma estrutura de financiamento, 

que seja compatfvel com os nfveis de risco financeiro e retorno econ6mico 

desejados pela empresa. 

No presente trabalho, constatou-se que a maioria das industrias do ramo 

grafico no Municipio de Toledo, tem mais de dez anos de existencia com o 

investimento de capital proprio e, consequentemente, pelos anos de sua constituic;ao 

e as rapidas mudanc;as tecnol6gicas aumentaram o seu capital social. Grande parte 

das empresas e familiar e, desta forma, os administradores sao, na sua maioria, 

s6cios. Os administradores sao, na sua maioria, do sexo masculine, possui Ensino 

Media (2° grau complete) tem a idade media, entre 40 e 49 anos e possui um bam 

conhecimento no ramo. Muitos desses administradores trabalhavam em industrias 

graficas, mas com pouca experiencia em administrac;ao de empresas. 

Em media 50%, das industrias do ramo grafico no Municipio de Toledo, 

fizeram planejamento estrategico para a sua implantac;ao, mas nao realizam estudo 

do capital investido. No assessoramento empresarial, os Escrit6rios de 

Contabilidade foram os mais procurados e as ferramentas contabeis sao, pais, um 

instrumento indispensavel na sobrevivencia empresarial. Percebe-se, tambem, que o 

mercado esta, cada vez mais, competitive, com concorrencia forte (muitas vezes 

"desleais"), forc;ando os administradores a reduzirem os prec;os e, 

consequentemente, reduzindo sua margem de Iuera. Outras dificuldades 

empresariais estao associadas a elevada carga tributaria, a falta de sistema de custo 
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adequado, e aos controles - fluxo de caixa, controle de estoque, contas a pagar, 

contas a receber e controle bancario - e a mao-de-obra qualificada, cabendo a 

administragao de capital de giro, garantir a liquidez das empresas. 

E evidente que existe um forte entrelac;amento entre a administrac;ao do 

capital de giro da empresa e sua administrac;ao estrategica. Par isso, a soluc;ao 

definitiva para o problema do capital de giro consiste na recuperac;ao da 

lucratividade da empresa e a consequente recomposic;ao de seu fluxo de caixa, pais, 

em meio as inumeras dificuldades, industrias do ramo grafico do Municipio de 

Toledo estao prosperando. 

4.4.2 Recomenda~oes 

Recomendam-se as empresas do ramo grafico no Municipio de Toledo, fazer 

usa das ferramentas de controle contabil - contas a pagar, conta a receber, centrale 

bancario, fluxo de caixa, controle peri6dico de estoque e, principalmente, um sistema 

de custo. Com essas medidas pode-se auxiliar na soluc;6es dos problemas de capital 

de giro da empresa, pais a liquidez da empresa precisa de acompanhamento 

permanente. Uma excelente administragao do capital de giro deve estar sempre 

associada a Contabilidade, que, atraves de suas tecnicas de compilac;ao dos dados, 

fornece um prodigioso elenco de informac;6es relevantes para o administrador 

financeiro planejar e decidir a melhor forma para a aplicac;ao do Capital de Giro. 
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ANEXO 

QUESTIONARIO APLICADO 

1. DADOS DA EMPRESA: 

1 .1 - Tipo de Empresa. 

( ) Firma individual ( ) L TDA ( ) S.A ( ) Outras. ________ _ 

1.2 - Data de Constituigao da Empresa: __ / / __ _ 

1.3 - Registro: ( ) Junta Comercial ( ) Registro de Tftulos e Documentos. 

1.4- Capital Social: R$ ---------------------

1.5- 0 capital investido na empresa e: ( ) Proprio ( ) Terceiros 

1.6 - Houve integralizagao de capital ap6s a abertura da empresa: ( )Sim ( ) Nao 

1.7 - Numero de s6cios da empresa: ------------------

2. DADOS DO ADMINISTRADOR I GERENTE. 

2.1 - 0 administrador e s6cio da empresa: ( ) Sim ( ) Nao 

2.2 - Escolaridade do administrador: 

) Ensino Fundamental (1° grau) 

) Ensino Media (2° grau) 

( ) Ensino Superior (3° grau 

( ) P6s-Graduagao. 

2.3- Sexo: ) masculino ( ) feminino 

2.4 - ldade: ( ) 18 a 24 ( ) 25 a 29 ( )30 a 39 ( )40 a 49 ( )50 a mais 

2.5- Profissao que exercia anteriormente: ----------------

2.6 - Tipo de empresa em que trabalhava: 

( ) Industria ( )Servigos ( )Aut6nomo ( ) Comercio ( ) Publico 

2. 7 - Experiencia profissional em administragao de empresa: ( ) sim ) nao 

2. 7.1 - Em caso positivo. Qual a fungao que desempenhava e que tipo de empresa era? 

2.7.2- Em caso negativo. Qual era sua profissao? -------------

2.7.2.1 - Par que aceitou a ser administrador desta empresa? 



2.7.3- Ja foi proprietario e/ou s6cio de outra empresa anteriormente? ( ) Sim ( ) Nao 

2. 7.3.1 - Em caso afirmativo. A empresa ainda esta em atividade? ( ) Sim ( ) Nao 

Em caso negative, Por 
que? ________________________________________________________ _ 

3. DADOS GERENCIAIS DA EMPRESA: 

3.1 - Houve planejamento estrategico para a implantac;ao da empresa? ( ) Sim( ) Nao 

3.2- Houve um estudo sabre a local onde a empresa se estabeleceu? ( ) Sim( ) Nao 

3.3- Qual o criteria utilizado para determinar o montante necessaria de capital inicial? 

3.4 - Foi realizado estudo de viabilidade de retorno de capital investido? ( ) Sim( ) Nao 

3.4.1 - Em caso positive. Quanta tempo? , Qual o percentual de retorno 

pretendido? ( ) 0 a 25%( ) 26 a 50%( ) 51 a 75%( )76 a 100. 

3.5- Na constituic;ao da empresa buscou auxilio/assessoria? ( ) Sim( ) Nao 

3.5.1 - Em caso afirmativo. Quais pessoas ou instituic;oes procuradas? 

( ) Escrit6rio de Contabilidade 

( ) Empresa de Consultoria 

) Associac;ao de Empresas do Ramo 

( ) SESC/SEBRAE/SENAC/SENAI/SESI 

( ) Outros 

4. A INICIACAO NO MUNDO DOS NEGOCIOS: 

4.1 - Quais os indicadores de controle contabil que a empresa possui? 

4.1.1 - Fluxo de Caixa. ( ) Sim ( ) Nao; 

4.1.2 - Controle de Estoques. ( ) Sim ( ) Nao; 

4.1.3- Controle de Contas a Pagar. ( ) Sim ( ) Nao; 

4.1.4- Controle de Contas a Receber. ( ) Sim ( ) Nao; 

4.1.5- Sistema de custo. ( ) Sim ( ) Nao; 

4.1.6- Controle bancario ( ) Sim ( ) Nao; 



4.2 -Em caso de ausencia de capital de giro, quais as medidas que a empresa toma? 

( ) Aumento de Vendas a Vista 

) Negocia<;ao de Maior Prazo de Contas a Pagar 

( ) Aumento ou Chamada de Capital dos S6cios 

) Redu<;ao do Cicio Produtivo 

) Redu<;ao do Quadro de Funcionarios. 

4.2.1 -Em caso da empresa ter necessidade de obter recurso de terceiros, a mesma 

recorre a: 
( ) Pessoa Ffsica 

( ) Pessoa Jurfdica 

4.2.1.1 -Qual a destina<;ao dada aos recursos obtidos? 

( ) Sanar as Dificuldade Existentes 

) Aumento de Estoque 

( ) Melhoria ( Ativo Permanente) 

( ) Aumento do Quadro de Funcionarios 

) Outros 

4.2.1.2- 0 prazo para quitar 0 emprestimo obtido e de: 

( ) Curto Prazo ( ) Media Prazo ( ) Longo Prazo 

4.2.1.3- Em caso de destina<;ao dos recursos para investimento, qual o prazo 

esperado para o retorno? ______________________ _ 

4.3- A empresa costuma comprar sua materia-prima. 

( ) A Vista ( ) A Prazo 

Tempo Media: ( ) 30 dias ( ) 60 dias ( ) 90 dias ( ) 120 dias. 

5. OS PROBLEMAS E FATORES DETERMINANTES DO SUCESSO NA VISAO DO 

EMPRESARIO I ADMINISTRADOR. 

5.1 - Quais as principais dificuldades enfrentadas no exercfcio da atividade 

empresarial? 

( ) Falta de Capital de Giro 

) Problemas Financeiros 

( ) Falta de Clientes 

( ) Desconhecimento do Mercado 

( ) Carga Tributaria Elevada 



) Falta de Mao de Obra Qualificada 

( ) Falta de Cn§ditos 

( ) lnstalagao lnadequada 

( ) Concorrencia Forte 

( ) lnadimplencia dos Clientes 

( ) Aceitagao do Produto no Mercado 

( ) Dificuldade de Aquisigao e Materia-Prima 

( ) Fornecedores nao Cumprem Prazo de Entrega do Produto 

( ) Outros 

5.2- Quais foram os fatores determinantes do sucesso empresarial? 

( ) Capacidade do Empresario para Assumir Riscos Aproveitando Oportunidade de 

Neg6cio 

( ) Capacidade de Lideranga do Administrador 

( ) Ter Conhecimento no Mercado Que Atua 

( ) Uso do Capital Proprio 

( ) Criatividade do Empresario 

( ) Reinvestimento dos Lueras na Empresa 

( ) Boa Estrategia de Vendas 

( ) Terceirizagao de Atividades da Empresa 

( ) Ter Acesso a Novas Tecnologias 

( ) Empresario de Perseveranga 

5.3- Sob seu ponto de vista, no primeiro ano de atividade da empresa, quais das 

areas, abaixo mencionadas, foram mais importantes? 

( ) Organizagao Empresarial 

( ) Analise Financeira 

( ) Planejamento 

( ) Conjuntura Econ6mica 

( ) Marketing 

( ) Informatica 

) Relagoes Humanas 

) Outro 


