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RESUMO 

 

 

O presente estudo tem como objetivo propor a implantação de um planejamento 

financeiro para uma microempresa, através de ferramentas úteis para a gestão, monitoramento 

e controle de resultados. Baseado nisto, foi realizado um estudo teórico dos principais autores 

do assunto, focado nos principais tópicos do planejamento financeiro. O estudo de caso foi 

elaborado através da análise dos dados coletados no setor administrativo da oficina mecânica 

estudada. Foi possível, então, avaliar sua atual situação administrativa financeira, visando 

efetuar o planejamento financeiro, controle de estoque, pró-labore, participação nos lucros e 

fluxo de caixa, propondo melhorias para o controle administrativo financeiro da organização. 

 

Palavras-chave: Administração Financeira. Micro e pequena empresa. Controles financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

 This study aims to propose the implementation of a financial planning for small 

businesses , through useful tools for management, monitoring and control results. Based on 

this, it conducted a theoretical study lead author on the subject, focused on major topics of 

financial planning . The case study was prepared by analyzing the data collected in the 

administrative sector of the machine shop . It could then assess your current financial situation 

administrative , aimed at making their financial planning , inventory control , management 

fees , profit sharing and cash flow , proposing improvements to the financial management 

control of the organization. 

 

Keywords: Financial Management . Micro and small business. Financial controls. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Administração Financeira é compreendida como sendo um conjunto de ações e 

procedimentos administrativos, que envolve desde o planejamento, análise e o controle das 

atividades financeiras da empresa. 

Como definido por Wernke (2008, p. 4) a “Administração Financeira pode ser 

considerada como um conjunto de métodos e técnicas utilizadas para gerenciar os recursos 

financeiros da empresa objetivando a maximização do retorno do capital investido”. Em 

outras palavras, são ferramentas que possibilitam o monitoramento e avaliação da empresa 

quanto a aplicação e o retorno dos recursos financeiros (dinheiro) investidos. 

Para o bom funcionamento da Administração Financeira de uma empresa é importante 

que ela esteja informada quanto à utilização das ferramentas disponíveis, para que assim 

continue no mercado de trabalho por muito tempo, podendo tomar decisões baseadas em 

números e investir no seu desenvolvimento. Devido à importância das micros e pequenas 

empresas para o sistema econômico brasileiro, torna-se extremamente preocupante o fato de 

que o índice de mortalidade dessas empresas seja tão alto.  

Segundo pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas 

Empresas - SEBRAE, 58% das empresas de pequeno porte fecharam as portas antes de 

completar cinco anos. Em relação a 2009, este índice era de 62%. Entre os principais motivos 

descritos pelos empreendedores estão a falta de clientes (29%), capital (21%), concorrência 

(5%), burocracia e os impostos (7%). Segundo o SEBRAE (2010), outros fatores influenciam 

no processo de mortalidade das MPEs, como a falta de planejamento, de técnicas de 

marketing, de avaliação de custos e fluxo de caixa, entre outros. 

Sendo assim, é possível afirmar que o uso de demonstrativos na análise financeira das 

pequenas empresas estabelece informações sólidas e de relevante importância para a 

sobrevivência de tais empresas em meio a um mercado cada vez mais competitivo, onde a 

eficiência e a eficácia das decisões tomadas são fatores que determinam o sucesso ou o 

fracasso nas empresas. 
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1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

A tomada de decisão tem impacto significativo no desempenho das organizações, seja 

na resolução de problemas, na escolha de alternativas ou até mesmo na seleção de 

oportunidades. Para que as escolhas sejam as melhores e mais adequadas para cada perfil de 

negócio, o gestor precisa estar munido de indicadores e ferramentas que auxiliem no 

reconhecimento das características financeiras, tornando-o apto a tomar decisões de extrema 

responsabilidade. A Administração Financeira mune o gestor de informações, como, valores 

disponíveis para investimentos, fluxo de caixa, lucro obtido, controle de estoque, entre outros, 

mas para que isso aconteça é preciso que a empresa esteja estruturada financeiramente. 

Neste contexto, este trabalho vem responder a seguinte questão: em que medida a 

implantação do planejamento financeiro pode contribuir com a tomada de decisão em 

empresas de pequeno porte?  

 

 
1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Propor a implantação de um planejamento financeiro para empresas de pequeno porte, 

através de ferramentas úteis para a gestão, monitoramento e controle de resultados. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Propor um fluxograma das atividades do setor financeiro e sua vinculação nos 

processos dos demais setores da empresa; 

• Propor ferramentas de auxílio no controle do fluxo de caixa (contas a receber e a 

pagar); 

• Propor ferramentas de auxílio do controle de estoque; 

• Propor a implantação do pagamento de pró-labore e a distribuição dos lucros.  
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A área de Administração Financeira está conquistando um espaço significativo dentro 

das microempresas que antes era deixado de lado, ou então apenas adiado para um momento 

no qual a empresa estivesse passando por algum tipo de dificuldade. Em algum período do 

ciclo de vida das empresas, o gestor que até então não possuía um planejamento ou um 

controle financeiro, passa a dar importância para as ferramentas de gestão empresarial, 

buscando melhorar a administração dos seus recursos.  

A aplicação das ferramentas, aliada a uma contabilidade gerencial, considerada 

também uma ferramenta importante de controle por oferecer informações seguras e precisas, 

pode ser um diferencial nos resultados das empresas, tornando a gestão financeira do 

empreendimento mais eficiente, possibilitando maior eficiência das transações que a empresa 

executa, tais como: nas transações a prazo de compra e venda de mercadorias, fluxo de caixa, 

controle de estoque e na tomada de decisões. 

Mesmo que não se consiga estabelecer resultados como o controle de fluxo de caixa e 

outros itens citados, informações básicas para manutenção de qualquer negócio serão 

fornecidas tais como: qual o seu faturamento? Quais suas despesas? Qual o resultado num 

determinado período de tempo? Quanto tem a pagar? Quanto tem a receber? Entre outros. 

Devido à importância do planejamento financeiro já mencionado, foi escolhido este 

tema, visando propor a uma microempresa, ferramentas necessárias para uma administração 

financeira eficaz, que possibilite a gestão dos resultados futuros, e que auxilie na tomada de 

decisões.  

A grande contribuição do trabalho é justamente dar à devida importância a parte 

financeira, especialmente em uma microempresa fazendo com que ela não entre nos dados 

estatísticos do SEBRAE de fechamento por falhas na gestão financeira. Considerando que a 

empresa investigada nesse estudo não possui procedimento financeiros, as sugestões 

apresentadas serão de grande importância para que a mesma tenha um longo tempo de vida e 

não acabe entrando em falência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, é necessária a revisão e utilização de 

informações já estudadas e publicadas para conhecer as formas com que os parâmetros 

teóricos podem ser adequados a prática, possibilitando uma avaliação adequada para o 

ambiente estudado. 

 

 

2.1 GESTÃO EMPRESARIAL 

 

A seguir serão apresentados conceitos sobre gestão nas pequenas empresas, 

participação da pequena empresa na economia, fornecimento de novos empregos, estimulando 

a competição econômica, auxiliando as grandes empresas, produzindo bens e serviços 

eficientes, falta de gestão nas pequenas e médias empresas e pró-labore. 

 

 

2.1.1 Gestão nas Pequenas Empresas 

 

Em se tratando especificamente de pequenas empresas, que está relacionado ao foco 

deste trabalho, para Longenecker, Moore e Petty (1997), conceituar empresas como grandes 

ou pequenas a partir de um padrão de tamanho é algo que pode distorcer a realidade caso 

comparado de forma equivocada. Ou seja, empresas podem ser classificadas como grandes 

quando comparadas com empresas menores, mas como pequenas quando comparadas com 

empresas maiores. 

Segundo os autores, com relação a gestão, todas as empresas, sejam grandes ou 

pequenas, exigem um processo gerencial bem definido para dirigir e coordenar de forma 

correta suas atividades. Atividades estas que, bem executadas, definem a melhoria da 

produtividade e lucratividade da empresa, seja ela grande ou pequena. 

 

  

2.1.2 Participação da Pequena Empresa na Economia 

 

Como mencionado por Longenecker, Moore e Petty (1997), as pequenas empresas 

correspondem a uma fatia considerável na economia, levando em consideração que produzem 
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uma parte substancial do total de bens e serviços. Assim, sua contribuição a economia é 

similar àquela das grandes empresas. 

Entretanto, as pequenas empresas, possuem algumas qualidades que as tornam mais do 

que aparentam ser. Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 31) afirmam que tais qualidades 

referem-se “aos fornecimentos de novos empregos, introduzem inovações, estimulam a 

competição, auxiliam as grandes empresas e produzem bens e serviços com eficiência”. 

Abaixo maiores informações sobre estas qualidades. 

 

 

2.1.2.1 Fornecimento de Novos Empregos 

 

A importância da pequena empresa se dá a partir da comparação entre a geração de 

empregos nelas e a geração de emprego nas grandes empresas, ou seja, enquanto há número 

cada vez maior de pequenas empresas, que por consequência um aumento na geração de 

empresa, há um número cada vez menor de funcionários trabalhando em grandes empresas. 

Isso se dá por estarem, as grandes empresas, reduzindo cada vez mais o número de 

funcionários em decorrências de novos mecanismos automatizados de produção fazendo com 

que não haja a necessidade se ter um funcionário desenvolvendo tal atividade. Longenecker, 

Moore e Petty (1997) explicam que de 1980 a 1986 as empresas com menos de 20 

funcionários respondiam mais pelo crescimento total de empregados do que aquelas de 500 ou 

mais funcionários. 

 

 

2.1.2.2 Estimulando a Competição Econômica 

 

Uma vez que estão se formando grandes conglomerados de empresas a econômica está 

ficando na “mão” de poucas grandes organizações o que vem a ser prejudicial ao consumidor 

final, pois acaba ficando à mercê destas grandes empresas. Empresas estas que detém o 

capital e o domínio do mercado podem, contudo, estipular os preços da maneira que queiram, 

sem haver concorrência. Neste contexto surgem as pequenas empresas como meio de 

equilíbrio da economia e promovendo a competição entre os produtos, forçando as grandes 

empresas a produzir um produto com maior qualidade a um preço condizente com o mercado. 

Longenecker, Moore e Petty (1997). 
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2.1.2.3 Auxiliando as Grandes Empresas 

 

Ainda sobre a visão de Longenecker, Moore e Petty (1997), devido ao excesso de 

atividade nas grandes empresas, estas estão sobrecarregadas e, para continuarem produzindo 

seu produto com a mesma qualidade e eficiência, estão atribuindo a pequenas empresas 

algumas de suas atividades, que são as terceirizações. Com isso as grandes empresas estão 

conseguindo uma maior qualidade em seus produtos, por se dedicarem exclusivamente a sua 

atividade principal e também uma maior qualidade nos serviços terceirizados, uma vez que, 

tais serviços estão sendo desenvolvidos por empresas especializadas.  

 

 

2.1.2.4 Produzindo Bens e Serviços Eficientemente 

 

A importância das grandes e pequenas empresas está bem definida quando se trata de 

bens e serviços, podendo ser visto no exemplo de uma montadora de automóveis, como citado 

por Longenecker, Moore e Petty (1997), onde as grandes empresas detém de todo o 

conhecimento para a fabricação de automóveis com qualidade, mas são as pequenas empresas 

que detém a habilidade em concertá-los, ou seja, há uma diferença em suas atividades, mas 

que uma empresa não sobrevive sem a outra. 

 

 

2.1.3 Falta de gestão em micro e pequenas empresas 

 

Abrir o próprio negócio parece ser a solução perfeita para quem quer fugir do patrão e, 

ao mesmo tempo, ajudar a economia por meio da criação de empregos e do aumento da 

produção. Esse passo, no entanto, requer planejamento e cuidado para não terminar em dor de 

cabeça. A falta de gestão profissional, dizem especialistas, põe em risco a sobrevivência das 

micro e pequenas empresas.  

De acordo com o Serviço Brasileiro as Micro e Pequenas Empresas, a taxa de 

mortalidade das empresas com mais de dois anos de funcionamento corresponde a 24,6%. Na 

prática, uma em cada quatro empresas fecha até dois anos após a criação. Grande parte desse 

índice pode ser atribuída à má administração. 

O grande problema é a mistura o patrimônio pessoal dos donos e o dinheiro das 

empresas. A falta de um sistema claro de contabilidade compromete a manutenção e a 
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capacidade de investimento. A dificuldade, dizem os especialistas, não se restringe aos 

negócios familiares e acomete grande parte das empresas. 

Sem ter um controle e separação definida entre o patrimônio pessoal e da empresa, os 

donos ou os sócios fazem retiradas sem o devido cuidado e põem em risco a contabilidade do 

negócio. Os proprietários precisam saber quanto a empresa rende, para somente então 

definirem o valor das retiradas. O empresário não pode simplesmente retirar o valor que 

quiser porque a renda dele é determinada pelo lucro do negócio. 

 

 

2.1.4 Pró-labore 

 

Pró-labore vem do latim, significa ‘pelo trabalho’. Refere-se a remuneração que 

alguém recebe como contraprestação dos serviços que presta ou da função que exerce. Em 

direito comercial, o pró-labore é a remuneração, pela empresa, como contraprestação ao 

trabalho do administrator, seja ele sócio, acionista ou diretor (CHRISTOVÃO e 

WATANABE, 2010) 

Como definido por Júnior e Pisa (2010), pró-labore é a remuneração dos sócios que 

efetivamente trabalham na empresa. Então o valor do pró-labore deve ser definido com base 

nos salários de mercado para o mesmo tipo de atividade. De modo geral, pode se adotar os 

seguintes procedimentos: 

• Definir as atividades de cada sócio na empresa; 

• Pesquisar o custo para contratar um profissional para realizar essas mesmas 

atividades; 

• Definir o valor do pró-labore como se fosse salário a ser pago a esse 

profissional. 

Ocorre que em muitas empresas, principalmente nas pequenas, isso acaba não 

acontecendo. O principal fator é a falta de informação, visto que geralmente não há este tipo 

de conhecimento entre os sócios. 
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2.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  

 

Abaixo serão apresentados conceitos de o que é finanças, o que é administração 

financeira e função da administração financeira. 

 

 

2.2.1 O que é Finanças? 

 

Segundo Gitman (2002) pode-se definir Finanças como sendo a arte e a ciência de 

administrar fundos, ou seja, corresponde a administrar receitas, fazer investimentos, controlar 

gastos. 

Já para Groppelli e Nikbakht (1998) Finanças corresponde a aplicação de uma série de 

princípios econômicos para maximizar a riqueza ou valor total de um negócio, em outras 

palavras, maximizar a riqueza significa obter o maior lucro possível ao menor risco. 

Sendo assim, sintetizando os conceitos apresentados pelos autores, pode-se entender 

que Finanças corresponde a administração dos recursos financeiros disponíveis para a 

organização. Bem como sua captação ao menor custo, de forma a se obter o melhor 

aproveitamento que por consequência acarretará a maximização dos lucros. 

 

 

2.2.2 O que é administração financeira? 

 

Como definido por Wernke (2008), a Administração Financeira pode ser considerada 

como um conjunto de métodos e técnicas utilizadas para gerenciar os recursos financeiros da 

empresa, objetivando a maximização do retorno do capital investido. Em outras palavras, são 

ferramentas que possibilitam o monitoramento e avaliação da empresa quanto a aplicação e o 

retorno dos recursos financeiros (dinheiro) investidos. 

 

 

2.2.3 Função da Administração Financeira 

 

Gitman (2002) afirma que a Administração Financeira relaciona-se estreitamente com 

Economia e a Contabilidade. Mas também se difere bastante destas áreas uma vez que, a 
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maioria das decisões empresariais são medidas em termos financeiros, ou seja, o 

administrador financeiro tem necessidade de se relacionar com todas as áreas da empresa. 

Gitman (2002, p.10) destaca ainda, a ligação da área financeira com a Contabilidade e 

a Economia, como dito anteriormente. Para o autor, esta ligação pode ser identificada 

conforme destacado a seguir.  

É possível visualizar a ligação das outras áreas da empresa sempre que há a 

necessidade de contratação e treinamento de funcionários, o RH (Recursos Humanos) precisa 

da aprovação do financeiro para a liberação de recursos; a Produção necessita de novos 

equipamentos que para isso precisa da aprovação do financeiro; e o mesmo processo ocorre 

para as outras áreas também. 

 

 

2.2.3.1 Finanças x Economia 

 

A ligação entre a área financeira e a economia está em avaliar, no cenário econômico 

atual, a possibilidade de investimentos, demanda de produtos, avaliação de preços com base 

no mercado, entre outros. Um dos princípios econômicos básicos utilizados pelo 

administrador financeiro é o chamado de “Análise Marginal”, o qual trata sobre benefícios 

adicionais e custos adicionais, onde as ações financeiras devem ser concretizadas somente 

quando os benefícios adicionais superam os custos adicionais, como demonstrado a seguir, na 

Tabela 1 (GITMAN, 2002). 

 

Tabela 1: Análise Marginal  
Exemplo – Compra de um computador 

 
 Benefícios com o novo computador R$ 1.000,00  
 ( - ) Benefícios com o computador antigo  - R$ 350,00  
(1) ( = ) Benefícios marginais (adicionais)  R$ 650,00 
    
 Custo do novo computador R$ 800,00  
 ( - ) Receita obtida com a venda do computador antigo - R$ 280.00  
(2) ( = ) Custos marginais adicionais  R$ 520,00 
    
 ( = ) Benefício Líquido ( 1 – 2 )  R$ 130,00 

Fonte: GITMAN (2002, p.11) 
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2.2.3.2 Finanças x Contabilidade 

 

As atividades entre estas áreas são distintas, mas estão relacionadas entre si por se 

tratar da organização e movimentação de recursos. Ou seja, a Contabilidade está relacionada 

com o faturamento das vendas realizadas pela empresa como também com o registro dos 

produtos/insumos comprados pela mesma para serem utilizados na produção. Já o Financeiro 

está relacionado diretamente com a movimentação destes recursos, ou seja, com as suas 

entradas e saídas (GITMAN, 2002).  

 

 

2.3 FLUXO DE CAIXA  

 

Abaixo serão apresentados os conceitos de fluxo de caixa, contas a receber e contas a 

pagar. 

 

 

2.3.1 Fluxo de caixa 

 

É através do fluxo de caixa que uma empresa acompanha toda a sua movimentação de 

entradas e saídas de recursos financeiros e também projeta estimativas para períodos futuros. 

Oliveira (2005, p. 56) diz que “o fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira, que 

projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, 

indicando como será o saldo de caixa para o período projetado”. Este instrumento permite que 

a empresa conheça sua disponibilidade de caixa. 

 

É um instrumento de controle que tem por objetivo auxiliar o empresário 
a tomar decisões sobre a situação financeira da empresa. Consiste em um relatório 
gerencial que informa toda a movimentação de dinheiro (entradas e saídas), sempre 
considerando um período determinado, que pode ser uma semana, um mês etc 
(OLIVEIRA, 2005, p. 52).  

 

Para começar a montar e gerenciar o relatório de Fluxo de Caixa tem que ser 

persistente e disciplinado, pois é necessário criar o hábito de registrar, diariamente, todo e 

qualquer movimento financeiro ocorrido e a ocorrer na empresa em determinada data.  
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Para Santos (2001, p. 57) “o fluxo de caixa é um instrumento de planejamento 

financeiro que tem por objetivo fornecer estimativas da situação de caixa da empresa em 

determinado período de tempo à frente”.  

É importante ressaltar que a empresa pode operar com lucro, e ao mesmo tempo estar 

em dificuldades para saldar compromissos de curto prazo, pois, nem sempre, caixa e lucro 

“andam juntos”. “O que quebra uma empresa é a falta de caixa, ou seja, a falta de recursos 

que possam ser prontamente convertidos em moeda para pagar suas contas. Quem permite à 

empresa enxergar se vai haver sobra ou falta de caixa é o fluxo de caixa” (SÁ, 2008, p. 17).  

Para Sá (2008, p. 17-18), a utilização do fluxo de caixa corretamente esclarece, entre 

outras questões:  

• Se a empresa gera caixa suficiente para financiar suas próprias operações;  

• O quanto pode ser retirado de recursos da empresa – sob a forma de dividendos ou de 

investimentos – sem que esta se fragilize financeiramente;  

• Qual a capacidade da empresa se endividar;  

• Se os estoques estão girando mais depressa ou mais devagar;  

• Por que a empresa está gerando lucro e não está gerando caixa;  

• Por que a empresa, apesar de estar tendo prejuízo, continua sobrevivendo;  

• Se a empresa está criando valor para seus acionistas. 

 

Zdanowicz (1998, p. 33) define que, “o fluxo de caixa é o instrumento que permite 

demonstrar as operações financeiras que são realizadas pela empresa”, o que possibilita 

melhores análises e decisões quanto à aplicação dos recursos financeiros que a empresa 

dispõe.  

O fluxo de caixa é denominado – Demonstrativo de Entradas e Saídas ou 

Demonstrativo de Fluxo Disponível, e tem por finalidade indicar a procedência do numerário 

do qual se utilizou a empresa num determinado período e as aplicações desse numerário. 

(Treuherz, 1999) 

Por sua vez Sanvicente (1997) assevera que o fluxo de caixa tem como objetivo 

básico, a projeção das entradas e saídas de recursos financeiros para determinado período, 

visando prognosticar a necessidade de captar empréstimos ou aplicar excedentes de caixa nas 

operações mais rentáveis para a empresa. 

O fluxo de caixa pode ser também conceituado, conforme Gitman (1997), como o 

instrumento utilizado pelo administrador financeiro com o objetivo de apurar os somatórios 
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de ingressos e somatórios financeiros da empresa em determinado momento, prognosticando 

assim se haverá excedente ou escassez de caixa, em função do nível desejado de caixa pela 

empresa. 

Para Yoshitake (1997), o fluxo de caixa é um esquema que representa os benefícios e 

os dispêndios ao longo do tempo. E sua gestão visa fundamentalmente manter um certo nível 

de liquidez imediata, para fazer frente à incerteza associada ao fluxo de recebimento e 

pagamento. 

Já no entendimento de Assaf Neto e Silva (1997, p. 38) fluxo de caixa “é um processo 

pelo qual a empresa gera e aplica seus recursos de caixa determinados pelas várias atividades 

desenvolvidas”, onde as atividades da empresa dividem-se em operacionais, de investimento e 

de financiamento. 

Mediante diversas definições pode-se conceituar fluxo de caixa como um instrumento 

de controle financeiro gerencial, cuja finalidade é a de auxiliar no processo decisório de uma 

organização, visando sempre atingir os objetivos esperados, fazendo frente à incerteza 

associada ao fluxo de recebimentos e pagamentos. 

 

 

2.3.2 Contas a receber 

 

Contas a receber, conforme Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003, p. 95) “representam, 

normalmente, um dos mais importantes ativos das empresas em geral. São valores a receber 

decorrentes de vendas de mercadorias e serviços a clientes”. Além disso os autores destacam 

que o registro de uma conta a receber pressupõe que o princípio da realização da receita esteja 

satisfeito e que contra tal receita estejam registrados o custo das vendas, pela baixa dos 

estoques e despesas a ela atinentes. 

Já para Filho  

 

Conta a receber de uma empresa depende da sua política de crédito. As 
políticas de crédito não devem desestimular as vendas nem causar prejuízos à 
empresa. Por outro lado, se os prazos de pagamento e as condições de financiamento 
das vendas forem facilitados, normalmente haverá um volume maior de contas a 
receber, aumentando assim a probabilidade de contas incobráveis e o custo de 
financiamento aos clientes (FILHO, 2005, p.12). 

 

O autor destaca que o financiamento a clientes normalmente funciona como se fosse 

um empréstimo sem cobrança de juros, quanto maior for o volume de recursos aplicados no 
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financiamento de contas a receber maior será a necessidade de capital de giro da empresa e 

maior o seu custo financeiro. Além dos conceitos citados pelos autores podemos observar que 

o controle de contas a receber é um componente importante para compor o fluxo de caixa. 

Além disso, o controle proporciona um acompanhamento diário, atualizando as estimativas 

com o que foi realizado, evitando eventuais escassez de caixa.  

Conforme Marques (2004) para o funcionamento ideal do controle de contas a receber, 

há necessidade de que, as vendas a prazo do dia e os recebimentos, sejam informados aos 

responsáveis pelo preenchimento sendo que os lançamentos das vendas à prazo devem ser 

realizadas no controle conforme o mês de vencimento e as baixas de acordo com os 

recebimentos. Modelo proposto pelo autor de contas a receber.  

 

Tabela 2: Contas a receber individual 

Cliente Código 

Autorizado por Emissão 
N. Fiscal 

nº 
Valor Total Duplicata nº 

Venc. 
Data 

Valor 
Prestação 

Data 
Pagamento 

      
----/----/---- 

Fonte: Marques 2004 

 

Tabela 3: Contas a receber coletivo 

Empresa: Mês/ano: FL..: 

Código Cliente Tipo nº Portador Venc. Vlr. Nominal Acumu. 
Receb. 
Data 

Valor 
Saldo 

Acumu. 
Juro 
Des. 

      

Fonte: Marques 2004 

 

 

2.3.3 Contas a pagar 

 

Para Filho (2005) as contas a pagar, principalmente aos fornecedores de bens e 

serviços, são consideradas, pela maioria das empresas, como uma importante fonte de 

financiamento, normalmente a juros zero.  

 

Contas a pagar é a parte integrante do processo de gestão do fluxo de 
caixa, sendo utilizado para o controle de pagamento de fornecedores e de outros 
pagamentos inerentes as atividades normais da empresa, além de pagamentos 
relativos as aquisições de investimentos em novos permanentes operacionais ou não-
operacionais (FILHO, 2005, p.12) 
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Marques (2004) afirma que contas a pagar nada mais é que avaliar o volume de 

recursos obtidos através de compras a prazo, verificar qual é o valor que a empresa deve no 

total, verificar a distribuição dos prazos e vencimentos. Aumentar a segurança quanto aos 

pagamentos precedentes, tentar diminuir ou evitar pagar duplicatas em duplicidade. Para ter 

esse controle o autor elaborou modelos de planilhas de contas a pagar. 

 

Tabela 4: Controle de contas a pagar por fornecedor 

Empresa: FL.: 
Nome do Fornecedor: 

Data Nota Valor Total Vencimento Duplicata nº 
Valor da 
Parcela 

Data do 
Pagamento 

Observação 

---/---/---   ---/---/---   ---/---/---  

Fonte: Marques 2004 

 

Tabela 5: Controle de contas a pagar, global 

Empresa: Mês/Ano: FL.: 

Código Fornecedor Data 
Tipo 

nº 
Portador 

Vencimen
to 

Valor 
Nominal 

Acum. 
Pgt. 
data 

Valor 
Saldo 

acumulado 
Juros 
Des. 

  --/--/--   ---/---/---       
Fonte: Marques 2004 

 

Segundo Hoji (2001, p. 88) “contas a pagar fornecem recursos para financiar os ativos 

operacionais”. Como se vê contas a pagar significa, todos os compromissos da empresa. 

Permitindo um controle dos valores a ser pago, em contas e obrigações tais como: 

fornecedores de matérias primas e insumos, obrigações com o fisco e outras saídas previstas 

de dinheiro.  

 

 

2.4 PRINCIPAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

O Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) são 

consideradas as mais importantes demonstrações financeiras por reproduzirem o grau de 

liquidez, o grau de endividamento, o lucro, entre outras informações, que são consideradas as 

mais importantes para a correta avaliação de uma empresa. Portanto, alguns conceitos e 

terminologias básicas devem ser abordados. 
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2.4.1 Terminologias básicas 

 

Gastos - São ocorrências de grande abrangência e generalização, ou seja, pode-se dizer 

que são todos os fatos ocorridos dentro de uma empresa que venham gerar uma eventual saída 

de recursos financeiros (PADOVEZE, 2004, P. 311). 

Investimentos - São os gastos efetuados em ativos, ou seja, gastos referentes à compra 

de bens que serão utilizados nas tarefas diárias na empresa ou outros gastos que resultarão em 

lucro futuro para a empresa (PADOVEZE, 2004, p. 311). 

Custos - São os gastos necessários para fabricar os produtos da empresa, em outras 

palavras, são gastos relacionados direta ou indiretamente ao processo de fabricação do 

produto ou prestação do serviço. Também podendo ser definido como sendo a soma dos 

valores dos bens e serviços consumidos e aplicados na obtenção de um novo bem ou serviço, 

ou também ainda, definido como os gastos e/ou sacrifícios econômicos relacionados com a 

transformação de ativos (SALDINI, 2003, p. 144) e (CREPALDI, 2002, p. 17) 

Despesas - São os gastos necessários para vender e enviar os produtos, de modo geral 

ligados a área administrativa e comercial, em outras palavras, são gastos necessários para que 

a empresa desenvolva sua rotina diária de atividades, atividades estas que não estão ligadas ao 

processo de fabricação do produto ou serviço prestado (PADOVEZE, 2004, p. 311) e 

(CREPALDI, 2002, p. 17) 

Pagamentos - São os atos financeiros de pagar dívidas contraídas através da 

contratação de um serviço ou compra de um bem, ou seja, a execução financeira dos gastos e 

investimentos da empresa (PADOVEZE, 2004, p. 312). 

Perdas - São fatos ocorridos fora da normalidade que diminuirão o valor do 

patrimônio da empresa, ou seja, fatos excepcionais que implicarão em “prejuízo”, ou perda de 

capital para a empresa como eventos econômicos e deterioração do ativo fora da normalidade 

(PADOVEZE, 2004, p. 312) 

Prejuízos - É o resultado da diferença negativa entre receitas e despesas, ou seja, em 

uma ocasião onde a receita de uma empresa em um determinado período foi inferior ao 

montante das despesas naquele mesmo período (PADOVEZE, 2004, p. 312) 

Diferença entre Despesa e Custo - Basicamente são considerados custos todos os 

gastos ligados diretamente ou indiretamente ao setor ou processo produtivo, e são 

consideradas despesas todos os gastos que não se enquadram na classificação de custos, ou 

seja, os gastos que não estão ligados ao setor ou processo produtivo, geralmente gastos 

incorridos na produção e transportes (MARION, 1998, p. 76). 
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2.4.2 Balanço Patrimonial – BP 

 

Segundo Marion (1998), antes de apresentar o Balanço Patrimonial, é necessária a 

abordagem de alguns conceitos que estão inseridos nele, como: 

Patrimônio - O termo patrimônio está relacionado a tudo que é de propriedade da 

empresa, ou seja, seus BENS, DIREITOS e OBRIGAÇÕES. 

Bens - Entende-se por bens, algo útil capaz de satisfazer as necessidades das pessoas e 

das empresas, em Contabilidade tudo que esta em nome da empresa é denominado bens, onde 

podem ser classificados em bens Tangíveis e Intangíveis, sendo, os bens Tangíveis 

subdivididos em Móveis e Imóveis. 

� Tangíveis – Bens palpáveis 

Imóveis – Veículos/Maquinam/Equipamentos/Etc. Imóveis – Bens que não se 

locomovem. (Terrenos/Casas/Edificações/Etc) 

�  Intangíveis – Bens não palpáveis. (Marcas/Patentes/Etc) 

Direitos - Corresponde ao direito de propriedade ou direito a receber de terceiros, ou 

seja, o direito de se exigir algo de alguém ou alguma empresa. 

Ex: 

Direito a Receber – Direito de se exigir algo de terceiros (Duplicatas a receber/Etc.) 

Direito de Propriedade – Ser proprietário de algum bem. (Veículos/Maquinas/Etc.) 

Obrigações - São compromissos assumidos através da compra de algo ou através da 

contratação de algum serviço, em outras palavras, são dívidas assumidas, que em 

Contabilidade pode ser chamada de exigível subdividindo-se em: 

� Exigível a Curto Prazo (Passivo Circulante) 

� Exigível a Longo Prazo (Passivo não Circulante) 

 

 

2.4.3 Patrimônio Líquido 

 

A riqueza de uma empresa não se mede apenas pelo valor de seu patrimônio, mas sim 

pelo patrimônio restante após o pagamento de todas as obrigações, ou seja, considerando os 

conceitos de BENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES, abordados anteriormente, o montante 

restante após somar os BENS e DIREITOS e subtrair as OBRIGAÇÕES é chamado de 

Patrimônio Líquido. O patrimônio líquido pode ser traduzido pela fórmula abaixo: 
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Patrimônio Líquido (=) Bens (+) Direitos (-) Obrigações 

 

Podemos citar como exemplo: 

Uma empresa tem um patrimônio (BENS + DIREITOS) avaliado em 276.222 reais e 

suas dívidas (OBRIGAÇÕES) somam um total de 276.222 reais, nestas condições pode-se 

dizer que a mesma não tem um Patrimônio Líquido positivo e nem negativo, pois, o seu ativo 

e passivo são iguais. 

 

Tabela 6 - Exemplo: Balanço Patrimonial 
Ativo  Passivo 
Circulante                                                     166.169,00 Circulante                                                     141.735,00 
Caixa                                                              13.000,00 Instituições financeiras                                  78.903,00 
Banco                                                             30.759,00  Impostos a pagar                                            36.286,00 
Contas a receber                                             33.764,00 Fornecedores                                                  14.021,00 
Estoques                                                         88.646,00 Diversos a pagar                                            12.165,00 
Não Circulante                                               6.654,00 Exigível de longo prazo                               14.443,00 
Contas a receber a longo prazo                        6.654,00 Instituições financeiras                                    6.540,00 
 Outras exigibilidades                                       7.903,00 
Permanente                                                 103.399,00 Patrimônio Liquido                                   120.404,00 
Imóveis                                                          20.163,00 Capital social                                                 37.608,00 
Automóveis                                                      1.500,00 Lucros acumulados                                        12.893,00 
Instalações                                                      81.736,00 Reservas de lucros                                         69.903,00 
  
Total Ativo                                                  276.222,00 Total Passivo                                               276.222,00 
Fonte: Henrique (2008, p.39) 

 

O Balanço Patrimonial apresenta todos os bens e direitos, assim como as obrigações 

em determinada data. Segundo Matarazzo (1992), o Ativo mostra o que existe concretamente 

na empresa, todos os bens e direitos devem ter comprovantes documentais, com exceção das 

despesas antecipadas e as diferidas. O Passivo exigível e o Patrimônio Líquido mostram a 

origem dos recursos que estão investidos no Ativo. 

 

 

2.4.4 Demonstração do Resultado do Exercício – DRE 

 

A DRE é uma demonstração específica para apuração do resultado de uma empresa 

(lucro) em determinado período, ou seja, contém inúmeras informações, que serão 

comentadas a seguir, que a partir delas é calculado/apurado o lucro ou o prejuízo obtido como 

explica Marion (1998). 

Para o autor, a DRE é uma demonstração apresentada de forma dedutiva, sendo um 

resumo ordenado das receitas e despesas, onde são deduzidas as despesas do total de receita 
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obtendo um resultado, que, quando positivo corresponde ao lucro, quando negativo 

corresponde ao prejuízo aferido, como pode ser visto através do exemplo a seguir. 

 

Tabela 7 - Exemplo de DRE – Demonstração de Resultado do Exercício 
Receita Bruta 
(-) Deduções 
Impostos Dobre Vendas 
(IPI – ICMS – ISS – Outros) 
Devoluções 
(=) Receita Liquida 
(-) Custo das Vendas 
(CPV – CMV – CSP) 
(=) Lucro Bruto 
(-) Despesas Operacionais 
Vendas 
Administrativas 
Financeiras 
(=) Lucro Operacional 
(-) Despesas não Operacionais 
(+) Receitas não Operacionais 

(=) Lucro antes do I.R 
(-) Imposto de Renda 
(-) Contribuição Social sobre 
(=) Lucro Depois do IR 
(-) Doações 
(-) Participações 
(=) Lucro Liquido 
Fonte: RIBEIRO (2010, p 406) 

 

• Receita Bruta – Total vendido no período que está sendo avaliado. 

•  Deduções – Impostos incididos sobre o montante da Nota Fiscal, e devoluções de 

mercadorias ocorridas. 

• Receita Líquida – Subtotal, onde compreende a subtração das deduções do valor 

da receita bruta. 

• Custos das vendas – Custos relacionados a fabricação do produto, prestação do 

serviço ou custos provenientes da comercialização de mercadorias. 

• Lucro Bruto - Subtotal, onde compreende a subtração dos Custos das Vendas do 

valor da receita liquida. 

• Despesas Operacionais – Gastos necessários a manutenção das atividades 

administrativas, que podem ser divididos em Despesas Operacionais Administrativas, 

Financeiras e Comerciais/Vendas. 

• Lucro Operacional - Subtotal, onde compreende a subtração das Despesas 

Operacionais do valor do lucro bruto. 
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• Despesas e Receitas não Operacionais – São receitas e despesas que tem suas 

origens em atividades que não correspondem as atividades principais da empresa, ou seja, 

atividades secundárias que a empresa mantém e que são necessárias para aumentar o resultado 

da empresa. 

• Lucro antes do Imposto de Renda - Subtotal, onde compreende a adição e 

subtração das Receitas e Despesas, respectivamente do valor do lucro operacional. 

• Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) – 

Corresponde aos impostos cobrados sobre o montante apurado de lucro pela empresa. 

• Lucro após do Imposto de Renda - Subtotal, onde compreende a subtração dos 

impostos IR e CSLL do valor do “Lucro antes do Imposto de Renda”. 

• Doações e Participações – Corresponde ao valor doado a instituições diversas 

(ONG’s, Hospitais, entre outras) e participações nos resultados da empresa, valor pago aos 

funcionários e gestores. 

• Lucro Líquido – Saldo final da demonstração financeira que representa o lucro ou 

o prejuízo apurado em determinado período. 

A Demonstração do Resultado do Exercício é uma demonstração dos aumentos e 

reduções causados no Patrimônio Líquido pelas operações da empresa. Todas as receitas e 

despesas se acham compreendidas na DRE, segundo uma forma de apresentação que as 

ordena de acordo com a sua natureza, fornecendo informações significativas sobre a empresa 

(MATARAZZO, 1992). 

 

 

2.4.5 Análise Vertical 

 

Segundo Matarazzo (1992), a Análise Vertical tem por objetivo mostrar a importância 

de cada conta em relação ao total e, através de comparações com padrões do ramo ou 

percentuais da própria empresa em períodos anteriores, verificar se há fora das proporções 

normais. 

A análise Vertical e Horizontal presta-se especialmente ao estudo de tendências e é 

especialmente eficaz como instrumento de verificação de situações de possíveis insolvências, 

como mostraram pesquisas recentes. Através do cálculo dos índices de rotação ou prazos 

médios de recebimento, pagamento e estocagem é possível construir um modelo de análise 

dos investimentos e financiamento do capital de giro, de grande utilidade gerencial. 
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2.5 GESTÃO DE ESTOQUE 

 

No Brasil ouve-se muito falar em gestão de estoques, o importante é fazer com que 

todos compreendam melhor o termo gestão de estoques e suas contribuições para o 

crescimento das organizações. Sobre a gestão de estoques, Wanker (2003), revela que é muito 

importante, atualmente, para a redução e controle dos custos como também para o 

melhoramento no nível de serviços prestado pelas empresas. As empresas estão buscando, 

cada dia mais, trabalhar com o nível menor de estoque sem comprometer a disponibilidade de 

produtos. 

Segundo Dias: 

 

A gestão de estoques visa elevar o controle de custos e melhorar a 
qualidade dos produtos guardados na empresa. As teorias sobre o tema normalmente 
ressaltam a seguinte premissa: é possível definir uma quantidade ótima de estoque 
de cada componente e dos produtos da empresa, entretanto, só é possível defini-la a 
partir da previsão da demanda de consumo do produto (1993, p. 36) 

 

Dias (1993) ainda define, que os estoques podem ser tanto a matéria-prima, como o 

material em processo e o produto acabado. As empresas precisam de estoques para trabalhar, 

pois sem eles torna-se impossível, mas também tem como meta principal maximizar seus 

lucros sobre o capital investido, pois o bom atendimento as vendas e produção dependem do 

seu nível. Sendo assim, a busca pelo estoque ideal é imprescindível. 

O controle de estoque é uma responsabilidade muito grande da empresa, pois acaba 

influenciando no capital da empresa, ou seja, os estoques absorvem o capital da empresa que 

poderia ser aplicado para outros investimentos. Aumentar a rotatividade do estoque libera 

ativo e economiza o custo de manutenção do inventário. 

A gestão de estoques tem como objetivo tornar seguro os investimentos em estoques, 

tornado eficiente os meios internos utilizados pela empresa, diminuindo o capital investido 

em relação aos estoques. Sobre esse assunto, Dias (1993), revela que o objetivo do estoque é 

aperfeiçoar investimento, aumentando o uso dos meios internos da empresa e minimizando as 

necessidades de investimento. 

A principal meta das empresas é maximizar o lucro sobre o capital investido em 

fábrica e equipamento, em financiamento de vendas, reserva de caixa e em estoques. 

Segundo Ballou (1993, p. 204), os estoques possuem uma série de objetivos. São eles: 

 

• Melhorar o nível de serviço; 
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• Incentivam economias na produção; 

• Permitem economia de escala nas compras e no transporte; 

• Agem como proteção contra aumentos de preços; 

• Protegem a empresa de incertezas na demanda e no tempo de ressuprimento; 

• Servem como segurança contra contingências.  

 

Nessa mesma linha de raciocínio, Arnold (1999), diz que a gestão de estoque tem a 

responsabilidade de planejar e controlar os estoques, desde a matéria-prima até a entrega ao 

cliente do produto acabado. Como o estoque resulta da produção ou a apoia, os dois não 

podem ser vistos isoladamente e devem ser coordenados. Além disso o estoque exige uma 

observância em cada um dos níveis de planejamento e por isso faz parte do planejamento de 

produção. 

 

 

2.5.1 Tipos de ferramenta de estoque 

 

Para gerenciar estoques, são adotadas algumas ferramentas que auxiliam a fazer o 

controle e desempenho das atividades, ganhando praticidade, agilidade e confiança. Entre as 

ferramentas vamos destacar o PEPS, UEPS e Custo Médio Ponderado. 

 

 

2.5.1.1 PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair) – (FIFO) 

 

Segundo Dias (1995), “a avaliação por este método é feita pela ordem cronológica das 

entradas. Sai o material que primeiro integrou o estoque, sendo substituído pela mesma ordem 

cronológica em que foi recebido, devendo seu custo real ser aplicado”. 

O método PEPS é escolhido quando os materiais possuem prazo de validade, 

entretanto é muito importante que a demanda dos produtos acabados seja conhecida com alto 

grau de precisão e que tenhamos fornecedores de transportes confiáveis a fim de obter um 

serviço adequado à demanda, caso contrário tal método não funciona. 
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2.5.1.2 UEPS (Último a entrar, Primeiro a sair) – (LIFO). 

 

Para Dias (1995), “este método de avaliação considera que devem em primeiro lugar 

sair às últimas peças que deram entrada no estoque, o que faz com que o saldo seja avaliado 

ao preço das últimas entradas. É o método mais adequado em períodos inflacionários, pois 

uniformiza o preço dos produtos em estoque para venda no mercado consumidor”. 

O método UEPS, tende a deixar os estoques estabilizados. Enquanto isso é avaliado a 

utilização corrente dele, também a sua função de preços, a fim de que sejam refletidos os 

valores e custos do mercado. 

 

 

2.5.1.3 Custo médio ponderado 

 

No método do custo médio ponderado cada produto do estoque final recebe o valor do 

custo médio ponderado desse produto nos diferentes períodos, sendo que esses produtos 

devem estar disponíveis para a venda. Por exemplo, um determinado produto custou para a 

empresa num primeiro período R$ 10,00, num segundo período R$ 15,00 e num terceiro 

período R$ 20,00; após a aquisição desse produto nesse terceiro período, implicará que o 

valor do custo desse produto dos diferentes períodos terá o valor de R$ 15,00, que é a média 

desses três valores (REDAELLI, 1998), 

 O mesmo autor afirma que o método do custo médio ponderado variável, o custo de 

determinado produto que foi adquirido em diferentes períodos deverá ser recalculado a cada 

nova compra, através de uma média ponderada do valor que estava em estoque com o valor da 

compra que a empresa acabou de efetuar. O valor desses produtos iguais a cada período 

deverá ter o mesmo valor unitário, através dessa média ponderada.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Para Fonseca (2002), methodos significa organização, e logos, estudo sistemático, 

pesquisa, investigação; ou seja, metodologia é o estudo da organização, dos caminhos a serem 

percorridos, para se realizar uma pesquisa ou um estudo, ou para se fazer ciência. 

Etimologicamente, significa o estudo dos caminhos, dos instrumentos utilizados para fazer 

uma pesquisa científica. 

A metodologia utilizada para realização deste trabalho partiu da observação, em 

primeiro momento de todos os procedimentos que já eram utilizados e praticados dentro da 

empresa e que posteriormente foram avaliados, entendidos e redesenhados como proposta de 

melhoria para uma gestão mais eficaz. O trabalho consistiu em um levantamento na área 

financeira da empresa. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

A natureza da pesquisa pode ser classificada como teórico empírica, que de acordo 

com Cervo e Bervian: 

 

Pelo conhecimento empírico, a pessoa conhece o fato e sua ordem 
aparente, tem explicações concernentes à razão de ser das coisas e das pessoas. Tudo 
isso é obtido das experiências feitas ao acaso, sem método e de investigações 
pessoais feitas ao sabor das circunstâncias da vida ou então sorvido do saber dos 
outros e das tradições da coletividade ou, ainda, tirado da doutrina de uma religião 
positiva (CERVO e BERVIAN, 2002, p. 9). 

 

Já o conhecimento empírico, “também chamado vulgar ou de senso comum, é o 

conhecimento do povo, obtido ao acaso, após ensaios e tentativas que resultam em erros e em 

acertos. Este tipo de conhecimento é ametódico e assistemático” (CERVO e BERVIAN, 

2002, p. 8). 

O objetivo da presente pesquisa pode ser classificado como exploratório e descritivo. 

O estudo exploratório, designado por alguns autores como pesquisa quase científica ou não 

científica é, normalmente, o passo inicial no processo de pesquisa pela experiência e um 

auxilio que traz a formulação de hipóteses significativas para posteriores pesquisas (CERVO 

e BERVIAN, 2002). 

Ainda segundo os autores, a pesquisa exploratória realiza descrições precisas da 

situação e quer descobrir as relações existentes entre os elementos componentes da mesma. 
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Segundo Gil (1999), as pesquisas descritivas têm como finalidade principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e 

uma de suas características mais significativas aparece na utilização de técnicas padronizadas 

de coleta de dados. Esse tipo de pesquisa, segundo Selltiz et al. (1965), busca descrever um 

fenômeno ou situação em detalhe, especialmente o que está ocorrendo, permitindo abranger, 

com exatidão, as características de um indivíduo, uma situação, ou um grupo, bem como 

desvendar a relação entre os eventos. 

O procedimento realizado na presente pesquisa é um estudo de caso. Este método é 

caracterizado por ser um estudo intensivo. “No método do estudo de caso, leva-se em 

consideração, principalmente, a compreensão, como um todo, do assunto investigado. Todos 

os aspectos do caso são investigados. Quando o estudo é intensivo, podem até aparecer 

relações que, de outra forma, não seriam descobertas” (FACHIN, 2006, p. 45). 

A pesquisa teve, ainda, uma abordagem qualitativa e quantitativa. Segundo Fachin 

(2006, p. 78) a variável quantitativa “é determinada em relação aos dados ou à proporção 

numérica, mas a atribuição numérica não deve ser feita ao acaso, porque a variação de uma 

propriedade não é quantificada cientificamente”. 

A variável qualitativa “é caracterizada pelos seus atributos e relaciona aspectos não 

somente mensuráveis, mas também definidos descritivamente” (FACHIN, 2006, p. 81). 

 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Visando coletar os dados da pesquisa, primeiramente foi realizada uma breve reunião 

com os sócios proprietários para o conhecimento do estabelecimento e a forma de trabalho da 

empresa, posteriormente foi feito uma observação na empresa e coletado as informações 

iniciais com a secretária que cuida de toda a parte administrativa da empresa. 

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se deseja estudar (MARCONI e 

LAKATOS, 2010). 

Ainda conforme as autoras, a observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter 

provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não tem consciência, mas que 

orientam seu comportamento. 
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3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise dos dados foi efetuada após várias visitas realizadas na empresa, e muitos 

questionamentos, e em seguida foi realizada a coleta de dados.  Desenvolveu-se uma análise 

estatística através dos valores e relatórios, com o intuito de responder os objetivos propostos 

na presente pesquisa. 

Para Best (apud MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 151), “A análise dos dados 

representa a aplicação lógica dedutiva e indutiva do processo de investigação”. A importância 

dos dados está não em si mesmos, mas em proporcionarem respostas às investigações. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

A empresa do estudo é especializada em manutenção e consertos mecânicos de 

caminhonetas e carros de passeio, situa-se nesta cidade de Tapejara/RS, no norte do Estado do 

Rio Grande do Sul. 

A empresa foi fundada no ano de 2014, em Tapejara/RS, tendo como principal 

finalidade consertos e manutenções de caminhonetes. A mesma se caracteriza como 

microempresa, ou ME, por se tratar de pessoa jurídica que obtenha um faturamento bruto 

anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). Está alojada em um 

pavilhão alugado cuja área construída é de 455m², contendo um pavilhão dividido em duas 

partes, uma para conserto mecânicos e outra para o estoque de peças e a parte administrativa. 

Conta ainda com uma vasta área de estacionamento para seus clientes. 

Dentre as atividades desenvolvidas na oficina mecânica, destaca-se a troca de peças, 

troca de óleos lubrificantes, regulagens no motor, serviços de manutenção mecânica, e por fim 

lavagem de peças. Essas atividades são realizadas por 1 funcionário da empresa, além dos 

dois sócios proprietários, os quais trabalham em conjunto. 

Quanto à parte de gestão de estoque e a parte financeira, a empresa conta com 1 

secretária que realiza essas atividades.  

A oficina mecânica, também presta serviços de socorro de caminhonetes e carros de 

passeio que por algum motivo deixaram de funcionar e que estejam em locais de difícil acesso 

onde não é possível fazer o carregamento para levar a oficina, ou que necessite de 

atendimento especializado urgente. Sendo assim, um mecânico é enviado ao local para avaliar 

qual anomalia ocorreu com o veículo e se é possível consertar. Para este serviço é mantido um 

plantão para socorro de 24 horas.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Em conversa com a secretária foram coletadas informações importantes sobre a 

organização. Principalmente, a informação de que a empresa tem um software, o 

“Connectsys”, que poderia auxilia em toda a parte financeira da empresa, mas o mesmo não era 

totalmente utilizado. Visto a necessidade dos sócios, em saber o movimento contábil da 

organização, o sistema foi explorado e identificou-se que suas funções atendem as 

necessidades em toda a parte administrativa e financeira do estabelecimento. 

 Após obter conhecimento sobre todo o sistema foi elaborado uma orientação e 

repassado para os sócios e para secretária, a qual é responsável pelo gerenciamento do 

programa, sobre a importância da total utilização do software e a alimentação correta das 

informações. Foi esclarecido que a utilização do sistema, desde a parte de clientes, pedidos, 

estoque e o gerenciamento de contas a receber e a pagar, geram vários relatórios e 

informações importantes para melhorar toda a parte administrativa e financeira da empresa. 

Desta forma é possível que os sócios tenham noção do real valor, de entradas, saídas e 

estoque, no final de cada mês.  

Após a orientação e entendida a importância, a secretária alimentou o sistema com as 

informações possíveis, e passou a utilizar o sistema completo e da forma correta, sendo 

possível gerar relatórios como: movimentação de caixa, contas a receber e a pagar, controle 

de estoque e movimentação do fluxo de caixa entre outros. 

No decorrer do trabalho são apresentados alguns desses relatórios com valores reais e 

o funcionamento dos mesmos. 

Com uma estrutura organizacional simples, os dois sócios proprietários são 

responsáveis por todas as atividades relacionadas ao âmbito operacional e parte do gerencial, 

ou seja, realizam atendimento aos clientes, elaboram orçamentos, e fazem o conserto e 

manutenção nos veículos.  

Nas primeiras visitas na empresa em estudo foi analisada a estrutura dos trabalhos 

desenvolvidos e as funções de cada um dos funcionários e dos sócios, foi então feito um 

levantamento de todas as atividades realizadas e chegou-se ao fluxograma. 

Para a empresa melhorar a sua comunicação e a gestão dos processos foi desenvolvido 

um novo fluxograma que foi sugerido para a empresa. Com essa mudança o processo 

administrativo financeiro tende a ser mais eficaz e com isso os clientes terão serviços com 

qualidade e os sócios uma garantia de pagamento. 
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Figura 1: Fluxo de trabalho atual 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 2: Fluxo de trabalho sugerido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Cliente 

Mecânicos 

Orçamento 

Sim 

Secretária 

realiza 

cadastro 

Secretária 

entrega e 

registra as 

peças 

Pagamento a 

vista? 

Sim 

Secretária 

imprime a NF e 

recebe o 

pagamento 

Não 

Secretária 

imprime a NF, 

pega a 

assinatura e faz 

o boleto 

bancário. 

Secretária 

realiza 

cadastro 

Secretária 

entrega e 

registra as 

peças 

Não 



42 

 

No fluxo de trabalho ideal acima detalhado todos os clientes devem realizar cadastro 

independente de este ser fiel ou não. E, para que o controle de estoque seja confiável apenas a 

secretária deve entregar as peças para os mecânicos, conforme a necessidade e devidamente 

registrado no sistema.  

Na hora do pagamento seja ele a vista ou pré-datado a empresa deve oferecer as 

opções de cartão de crédito, cheque ou boleto bancário o que gera ao estabelecimento uma 

garantia de recebimento da dívida. No final dos serviços todos os clientes devem levar 

consigo uma cópia do pedido de compra ou uma via da nota fiscal para um controle de 

garantia dos serviços prestados pela oficina. Segue imagens do cadastro de clientes e da 

manutenção dos pedidos: 

 

Figura 3: Tela de cadastro de clientes 

 

Fonte: Dados da empresa 

 

Na função cadastro de clientes retirada do sistema está o módulo Manutenção de 

Clientes, onde é feito o cadastro de todos os clientes da empresa com todas as informações 

necessárias, após esse processo foi dada a orientação para consulta do CPF no Serasa o qual 

terá um custo de R$ 19,90 por mês, a consulta pode ser feita pelo site e trará uma garantia de 

que o cliente é um bom pagador de suas dívidas. 
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Figura 4: Tela de manutenção de pedidos 

 

Fonte: Dados da empresa 

 

Na função manutenção de pedidos, é feito o controle de todas as peças e serviços por 

cliente, mas para isso o mesmo deve estar cadastrado no sistema. Após o término de cada 

serviço foi orientado nas contas pagas a vista a fazer a impressão do pedido e dado ao cliente 

como uma garantia do serviço. E nas contas a prazo após a consulta do CPF é emitido uma 

nota fiscal e boletos bancários.  
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Figura 5: Agrupamento de contas a pagar 

 

 

Fonte: Dados da empresa 
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No relatório agrupamento de contas a pagar é controlado as contas do período de 

julho, agosto e setembro de 2015. Neste controle são lançados somente os boletos referentes 

às peças, podendo assim ter um comparativo do valor gasto e o valor recebido das 

mercadorias. Entre os dois relatórios de contas a pagar se tem um total de R$ 142.675,75. 

 

Figura 6: Movimentação de caixa 

 

Fonte: Dados da empresa 

 No relatório de movimentação de caixa, estão lançadas as demais despesas dos meses 

de julho, agosto e setembro de 2015. Entre elas estão as despesas de água, luz, aluguel, 

adiantamento salarial entre outras, foi passado a orientação para que seja lançado no grupo de 

despesas fixas todas as que são mensais, para se ter melhor controle da saída do dinheiro, e no 
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relatório de movimentação de caixa lançar somente as compras em paralelo, ou algum 

dinheiro que é retirado do caixa no dia. 

 

Figura 7: Agrupamentos de contas a receber 

 

Dados: Fonte da empresa 

 No relatório de agrupamento de contas a receber do período de julho, agosto e 

setembro de 2015. Somam um valor de R$ 302.218,83 entre a mão-de-obra e peças. Foi 

orientado para que seja elaborado um relatório separado dos valores de mão-de-obra e peças 

visto que os valores dos impostos sobre esses itens são diferentes, sendo 2,75% sobre 

mercadorias e 8,21% sobre os serviços, o que vai influenciar no resultado mensal. 
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Com base nas informações obtidas, pode-se perceber que a oficina mecânica tem um 

valor de R$ 302.218,83 a receber, sendo desses R$ 180.967,80 para receber em boleto 

bancários controlado pelo software e R$ 121.250,20 em fichas. Além disso há um valor de R$ 

142.675,75 a pagar para fornecedores e um valor de R$ 85.678,31 a pagar das demais 

despesas, totalizando um valor de R$ 228.354,06. Nesse período a empresa obteve lucro de 

R$73.864,77 como mostra o DRE. No final de cada dia a secretária imprime um relatório e 

mostra para os sócios os valores de controle de caixa. 

Para reduzir esse número de contas a receber em fichas e boletos foi dada a orientação 

de adquiri uma máquina de cartão de crédito, visto que, com esse meio os pagamentos são 

garantidos.  

Além dos valores acima citados a empresa tem R$ 158.505,05 numa conta corrente no 

Banco do Brasil. Para este, foi sugerido que seja aplicado em algum tipo de rendimento no 

mesmo banco, o qual renderá um valor aproximado de 0,8% ao mês de juros. Esta opção 

poderá gerar imposto de renda, entretanto, também deverá render juros, mas ficando na conta 

corrente este valor não está gerando nada. Além disso ainda há a opção de investir esse valor 

em imóvel ou terreno para que a empresa possa sair do aluguel. 

A empresa não tem demonstração do resultado do exercício, portanto não tem o 

conhecimento dos resultados de cada mês e do ano, não sabendo assim se a empresa está 

sendo economicamente viável. Visto a importância para os sócios em saberem a rentabilidade 

do negócio, foi elaborado o DRE – Demonstrativo do Resultado do Exercício, baseado nos 

dados financeiros de três meses, julho, agosto e setembro do ano de 2015, aonde chegamos 

aos seguintes resultados: 
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Tabela 6: DRE do período estudado 

DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício Período: Julho a Setembro de 2015 

Itens do DRE Julho/15 AV Agosto/15 AV Setembro/15 AV 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$           85.415,14  100,00%  R$           105.599,87  100,00%  R$           111.203,82  100,00% 

(-) Impostos sobre as vendas  R$             3.197,82  3,74%  R$               3.812,73  3,61%  R$               3.154,40  2,84% 

RECEITA OPERACIONAL LIQUÍDA  R$           82.217,32   R$           101.787,14     R$           108.049,42    

(-) CUSTOS DIRETOS  R$           67.939,55  100,00%  R$             57.735,35  100,00%  R$             72.238,74  100,00% 
Serviços terceiros  R$           14.126,30  20,79%  R$               5.836,50  10,11%  R$               9.749,00  13,50% 
Material para limpeza de peças  R$                390,40  0,57%  R$                  181,64  0,31%  R$                  232,44  0,32% 
Peças  R$           43.775,85  64,40%  R$             42.050,21  72,83%  R$             52.590,30  72,80% 
Mão-de-obra direta  R$             1.500,00  2,21%  R$               1.500,00  2,60%  R$               1.500,00  2,08% 
Pró-labore  R$             8.167,00  12,02%  R$               8.167,00  14,15%  R$               8.167,00  11,31% 

(-) CUSTOS INDIRETOS  R$             3.674,06  100,00%  R$               3.620,13  100,00%  R$               3.820,92  100,00% 
Lixo contaminado  R$                  70,00  1,91%  R$                          -    0,00%  R$                          -    0,00% 
Guincho  R$                       -    0,00%  R$                  190,00  5,25%  R$                  200,00  5,23% 
Frete  R$                790,82  21,52%  R$                  623,89  17,23%  R$                  847,96  22,19% 
Aluguel  R$             2.500,00  68,04%  R$               2.500,00  69,06%  R$               2.500,00  65,43% 
Água  R$                  67,17  1,83%  R$                    62,17  1,72%  R$                    62,17  1,63% 
Energia Elétrica  R$                246,07  6,70%  R$                  244,07  6,74%  R$                  210,79  5,52% 

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO  R$            10.603,71  100,00%  R$             40.431,66  100,00%  R$             31.989,76  100,00% 

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  R$             3.179,24 100,00%  R$               2.989,84  100,00%  R$               2.991,28  100,00% 
Mão-de-obra administrativa  R$             1.813,00  57,03%  R$               1.813,00  60,64%  R$               1.813,00  60,61% 
Telefone  R$                213,63  6,72%  R$                  185,30  6,20%  R$                  167,33  5,59% 
Internet  R$                  65,00  2,04%  R$                    65,00  2,17%  R$                    65,00  2,17% 
Acessoria software  R$                136,00  4,28%  R$                  136,00  4,55%  R$                  136,00  4,55% 
Honorários contábeis  R$                395,00  12,42%  R$                  355,00  11,87%  R$                  394,00  13,17% 
Mat. De expediente  R$                204,20  6,42%  R$                    74,00  2,48%  R$                    20,70  0,69% 
Mat. De limpeza  R$                147,41  4,64%  R$                  156,54  5,24%  R$                  190,25  6,36% 
Propaganda  R$                  40,00  1,26%  R$                    40,00  1,34%  R$                    40,00  1,34% 
Segurança  R$                165,00  5,19%  R$                  165,00  5,52%  R$                  165,00  5,52% 

(=) RESULTADO LIQUÍDO DO EXERCÍCIO  R$             7.424,47  100,00%  R$             37.441,82  100,00%  R$             28.998,48  100,00% 
 Dados: Fonte da empresa 
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Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, e prestadora de serviços, até então não 

se tinha um DRE para demonstrar para onde estava indo o dinheiro mensal. Dentro do período 

estudado e ao detalhar a receita bruta, e suas deduções pode-se perceber que a empresa é 

economicamente viável, pois apresenta saldos positivos ao final dos meses analisado 

O software possui ainda uma ferramenta de controle de estoque. Segundo relato da 

secretária existe alguns furos no estoque, então foi sugerido uma conferência detalhada e 

atualização do programa. A oficina hoje tem um estoque de peças de R$ 144.492,60 conforme 

um demonstrativo do relatório de estoque/: 

 

Figura 8: Relatório de estoque  

 

 
Fonte: Dados da empresa 
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No relatório acima está o controle de estoque da empresa onde cada peça que chega é 

lançada no sistema e a baixa é feita pela manutenção de pedidos, foi explicado a importância 

de manter o estoque em dia e do lançamento de todas as peças no pedido.  

Assim encerra-se a parte relacionada a área financeira da empresa, como entradas de 

caixa, saídas, estoque, porém ainda há um tema a ser abordado. O pró-labore e dividendos 

gerados pela organização. 

A empresa, conforme já descrito acima, é formada por dois sócios proprietários que 

executam as mesmas funções. O sócio majoritário possui 88% das cotas e o outro o restante, 

12%. 

Com relação a função registrada em carteira, o sócio majoritário está como Sócio 

Administrador - CBO1414-10. Para esta função temos a seguinte descrição da atividade: 

Planejam atividades nos comércios varejista, atacadista e de assistência técnica; atendem 

clientes; administram e estruturam equipes de trabalho; gerenciam recursos materiais e 

financeiros, contratos e projetos; promovem condições de segurança, saúde, meio ambiente e 

qualidade; assessoram a diretoria e setores da empresa. 

Na carteira de trabalho tem registrado o pró-labore de R$ 1.000,00 e atualmente 

recebe um valor de R$ 5.067,00, sendo analisado o valor médio que se paga a um sócio 

administrador mecânico com 5 anos de experiência o valor seria de R$ 1.800,00. 

O outro sócio, que possui 12% das cotas da empresa, tem a mesma função, porém com 

2 anos de experiência. Este tem um salário de R$ 3.100,00, mas o registrado na carteira de 

trabalho é de R$1.000,00. Sendo feita a mesma análise, a média anual paga a um mecânico 

seria de R$ 1.649,00.  

Analisando o DRE da empresa a qual opera com lucro e o cenário do País, foi 

orientado para que fossem revisados os valores na carteira e ajustados para o valor que 

realmente cada um recebe, pois futuramente a empresa pode ter problemas com o MTE – 

Ministério do Trabalho e Emprego, e com o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, caso 

seja necessário um afastamento, e esse ajuste traz mais clareza e apresenta os dados corretos 

de onde está indo o dinheiro da empresa. 

Com relação a qualificação profissional, nenhum dos sócios possui qualquer tipo de 

qualificação. Desta forma, foi orientado que eles participassem de algum curso técnico ou 

uma graduação na área. Assim teriam a oportunidade de evoluir seus conhecimentos e 

consequentemente melhorar as suas atividades. Tudo isso, pensando logicamente em um 

melhor desenvolvimento de negócio. 



51 

 

A participação dos lucros nunca foi realizada na empresa. Assim, foi dada a sugestão 

de investir na empresa, parte do lucro líquido auferido ao final do período e fazer a divisão de 

uma parte entre os sócios, respeitando as quotas.   

Para que isso seja possível e para se obter um valor real e justo é de extrema 

importância o controle de todos os itens acima relacionados para que no final de cada ano o 

valor de lucro líquido seja confiável. 
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6 CONCLUSÃO  

 

O objetivo do presente trabalho foi elaborar uma proposta de planejamento e controle 

financeiros para uma Oficina Mecânica do município de Tapejara. A proposta englobou a 

utilização das demonstrações contábeis, pois o próprio software da empresa já disponibiliza 

de relatórios para a conferência e análise, porém o mesmo não era totalmente utilizado por ser 

complexo e por falta de conhecimento pela operadora, visto essa falta de orientação e 

conhecimento sobre o software e sobre o gerenciamento de toda a parte administrativa 

financeira da empresa, foi montado um fluxo de trabalho para que todas as informações 

referentes a essa parte passem pela secretária, a qual fará a alimentação do sistema, de forma 

correta. 

Com o auxílio do software, desde que os dados sejam lançados corretamente, os 

proprietários podem ter o controle do fluxo de caixa, contas a receber e a pagar, clientes, 

pedidos e estoque. A partir dos dados e relatórios que podem ser emitidos pelo sistema, foi 

possível montar o DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício dos meses de julho, 

agosto e setembro de 2015, o qual foi implantado e será atualizado no final de cada mês. 

As análises dos dados financeiros da oficina mecânica buscam identificar a situação da 

sua saúde financeira e econômica, relacionados à liquidez do negócio, o estado de 

endividamento da empresa e a capacidade de gerar resultados. Para a empresa estudada, os 

itens levantados revelaram um alto movimento de fluxo de caixa, e um valor 

consideravelmente alto de contas a receber, mesmo com esse indicador a empresa tem uma 

rentabilidade boa, se considerarmos o fato de que o setor apresenta custos das mercadorias 

vendidas e serviços prestados com valores altos. 

O controle de estoque é feito pelo sistema, mas o mesmo não é confiável, então foi 

proposto uma conferência e explicado a importância de manter o estoque sempre atualizado 

visto que a falta ou o excesso de uma mercadoria faz a empresa perder tempo e dinheiro. 

A empresa é altamente rentável, mas por não saber a lucratividade de cada mês ou ano 

a divisão dos lucros nunca tinha sido feita pelos sócios proprietários. Com a ajuda do DRE 

essa divisão deve ser realizada no final de cada ano, assim, foi dada a sugestão de investir 

parte do lucro líquido auferido ao final do período e a divisão de uma parte entre os sócios, 

respeitando as quotas.  

Sobre o pró-labore, foi orientado para que fossem revisados os valores na carteira e 

ajustados para o valor que realmente cada um recebe. Esse ajuste trará mais clareza e 

representará os dados corretos sobre onde está sendo aplicado o dinheiro da empresa. 
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