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RESUMO 

 

O lançamento de um produto é a chance de fazer com que a empresa aumente seu 
faturamento e seu lucro. Este trabalho foi realizado na Padrão Indústria de Papéis 
Higiênicos com o objetivo de identificar os lucros líquidos, receita de vendas, 
lucratividade e patrimônio líquido da empresa em um comparativo com o antes e 
pós-lançamento de um produto, além de alguns indicadores. Para isso, foi realizada 
uma pesquisa Teórico-empírica com abordagem quanti-quali, através de um estudo 
de caso. Foram realizados estudos exploratórios e a coleta de dados foi feia através 
de entrevista não estruturada e da análise de dados da DRE e Balanço Patrimonial 
da empresa. Os resultados no final da pesquisa mostraram que com o lançamento 
do produto e o atendimento a um nicho de clientes que a empresa não atendia, 
fizeram com que os números da empresa melhorassem consideravelmente, 
principalmente o lucro líquido. 

  
Palavras-chave: Rentabilidade; Lançamento; Lucro-líquido; Padrão Papéis 
Higiênicos 

 
 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: D.R.E. referente aos meses de setembro/outubro/novembro/2015 .......... 31 

Tabela 2: D.R.E. referente aos meses de dezembro/janeiro/fevereiro de 2016 ....... 32 

Tabela 3: D.R.E. referente aos meses de março/abril/maio de 2016 ....................... 33 

Tabela 4: D.R.E. referente aos meses de junho/julho/agosto de 2016 ..................... 34 

Tabela 5: Lucratividade antes do lançamento do produto ........................................ 35 

Tabela 6: Lucratividade após do lançamento do produto ......................................... 35 

Tabela 7: Balanço Patrimonial do período anterior ao lançamento. Set/Fev 2016 ... 36 

Tabela 8: Balanço Patrimonial do período posterior ao lançamento. Mar/Ago 2016 36 

Tabela 9: Análise dos indicadores do período anterior e posterior o lançamento ..... 38 

Tabela 10: Análise da participação de cada produto em relação ao faturamento .... 39 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 9 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA ............................................................................. 10 

1.2 OBJETIVOS ....................................................................................................... 10 

1.2.1 Objetivo Geral ................................................................................................ 10 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................... 10 

1.3 JUSTIFICATIVA ................................................................................................. 11 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ................................................................................... 13 

2.1 FINANÇAS ......................................................................................................... 14 

2.1.1 Administração financeira ............................................................................. 14 

2.1.2 Administração financeira nas empresas ..................................................... 14 

2.1.3 O administrador financeiro .......................................................................... 15 

2.1.4 Planejamento e controle financeiro ............................................................. 15 

2.2 ÍNDICES FINANCEIROS .................................................................................... 16 

2.2.1 Endividamento e liquidez ............................................................................. 16 

2.2.2 Lucratividade ................................................................................................. 17 

2.2.3 Fórmulas ........................................................................................................ 19 

2.3 ESTOQUES ........................................................................................................ 20 

2.4 ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A RECEBER .................................................. 22 

2.5 ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR ....................................................... 23 

2.6 CUSTOS ............................................................................................................. 23 

2.6.1 Tipos de custos ............................................................................................. 24 

2.6.2 Custos diretos ............................................................................................... 24 

2.6.3 Custos indiretos ............................................................................................ 24 

2.6.4 Custos fixos ................................................................................................... 25 

2.6.5 Custos variáveis ............................................................................................ 25 

3 METODOLOGIA ................................................................................................... 26 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA ................................................................. 26 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS ...................................................... 27 

3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS ......................................................... 27 

4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA ................................................................... 29 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS .......................................... 31 

6 CONCLUSÃO ....................................................................................................... 41 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 43 

 



9 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em uma realidade difícil no País surgem dificuldades financeiras que não 

são esperadas pelas empresas, com isso estas necessitam de uma gestão 

financeira ajustada para passar este momento. Uma gestão financeira bem aplicada 

auxilia a passar por momentos turbulentos por meio de ajustes financeiros como 

controle de ativos e passivos, compromissos a serem cumpridos entre outros. 

A gestão financeira se resume a um aglomerado de atividades 

administrativas com base em administração, planejamento, análise e controle com o 

intuito de cada vez aumentar mais o lucro da empresa e baixar custos. Esta atua em 

algumas funções como a operação e controle de recursos financeiros que 

contribuem em uma programação de investimentos, contas a pagar e a receber. 

Outras funções também são executadas pelo setor da gestão financeira, como o 

planejamento e inventário de recursos disponíveis, captação de recursos quando 

são necessários e a aplicação de um controle para avaliar a rentabilidade de 

produtos e negociações.  

Os índices financeiros são o relacionamento entre grupo de contas de 

demonstrações financeiras, que tem como objetivo o fornecimento de informações 

que não conseguem serem visualizadas de forma direta nas demonstrações 

financeiras. Índices financeiros são divididos em 4 grupos base, que são eles; 

Rentabilidade; Atividade; Endividamento; e Liquidez.  

O estudo dos Índices de Rentabilidade evidencia a lucratividade que a 

empresa vem alcançando, através da comparação da sua evolução histórica, a partir 

da observação de seu comprometimento ano a ano levando em conta o giro ativo, 

lucro líquido, vendas líquidas, patrimônio líquido, entre outros. 

Para um melhor entendimento, os índices de rentabilidade se resumem em 

um controle dos pagamentos que a empresa deve fazer, nas datas e formas de 

pagamento, nos seus compromissos com os funcionários. Também na forma de 

pagamento nas vendas, investimentos que a empresa pensa em fazer, programação 

de recebimentos e pagamentos conforme combinado com fornecedores e clientes, o 

lucro em que a sua empresa pode gerar, tudo que envolve o rendimento que a 

empresa possa trazer. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A empresa a ser estudada nesta pesquisa é a Padrão Indústria de Papel 

Higiênico, a qual não tem uma equipe específica em gestão financeira, mas que, 

com a evolução da empresa e ampliação de novos mercados, está voltando os olhos 

com mais atenção para esse setor. 

A empresa atua no ramo da conversão e fabricação de papéis higiênicos e 

papéis toalhas, tendo como praça de atuação o estado do Rio Grande Do Sul e Mato 

Grosso Do Sul. Possui um mix de 13 produtos que variam de papéis higiênicos folha 

simples e dupla, com embalagens de quatro, oito e doze rolos visando uma maior 

economia. Também trabalha com material reciclado de qualidade Branco I e II.  

A Padrão papéis higiênicos fez o lançamento de um novo produto cujo 

objetivo era o de atender um grupo de clientes novos que a empresa não atendia até 

o momento. Este produto tem por característica ser folha dupla e derivado de 

celulose virgem. A necessidade deste novo produto foi observada através de uma 

pesquisa de satisfação dos clientes, notando que uma considerável parcela de 

clientes eram consumidores de papéis derivados de celulose e que a empresa não 

tinha em seu mix de produtos. 

O problema detectado foi: Em que medida o lançamento de um novo 

produto vai refletir na parte financeira da empresa Padrão Indústria de Papéis 

Higiênicos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Levantar os dados financeiros antes e após o lançamento de um produto na 

empresa Padrão Papéis Higiênicos para avaliar a rentabilidade da mesma. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Apurar os resultados para identificar o lucro líquido; 

 Calcular a receita das vendas líquidas; 

 Avaliar a lucratividade no período anterior ao lançamento do produto, 

comparando com o período posterior; 
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 Relatar o patrimônio líquido médio que a empresa possui; 

 Fazer análise dos indicadores: liquidez seca e corrente, endividamento 

total, margem bruta e líquida e retorno sobre o patrimônio. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Com o mercado atravessando uma crise financeira, constatou-se a 

necessidade, juntamente com uma oportunidade, da criação de um novo produto 

que visasse um custo-benefício ao consumidor e a empresa. A Padrão Papéis 

Higiênicos, mesmo trabalhando com um mix de produtos bem variados, identificou a 

necessidade de criar uma nova opção que agregasse a qualidade já existente e 

levasse ao consumidor final um preço mais atrativo. 

A empresa fabricante acreditava que poderia ter uma vantagem competitiva 

ao oferecer para o mercado um novo produto, considerando que o novo produto 

vinha para atingir um grupo de clientes que são consumidores de papéis derivados 

de celulose virgem o qual a empresa não atendia até então. A empresa apostou que 

o lançamento deste novo produto, por ter um valor agregado maior, faria com que a 

mesma aumentasse seu faturamento e contribuindo desta forma para a diluição dos 

custos fixos.  

A partir do exposto, acredita-se que esse estudo venha a confirmar as 

premissas da empresa ou então que esta apresente dados que demostrem ao 

gestor motivos pelos quais o novo produto não apresentou os resultados esperados, 

através de dados econômico-financeiros. 

Este estudo sobre gestão financeira é de importância para a empresa, pois 

levantou dados, informações, características e situação de como a empresa estava 

antes e após o lançamento do produto. Através do qual a organização recebeu 

resposta se ela está ou não tendo lucratividade, que é o principal intuito de qualquer 

instituição particular. 

Os índices de rentabilidade de uma empresa, mostram o quanto renderam 

os investimentos feitos pela empresa. A lucratividade nos responde se o negócio 

está justificando ou não a operação, ou seja, se as vendas são suficientes para 

pagar os custos e despesas e ainda gerar lucro. Os indicadores de rentabilidade 

são, dentre muitos outros indicadores, de grande interesse para os sócios e 

acionistas, pois auxiliam na demonstração de resultados da empresa. Esse estudo 
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teve como objetivo demostrar ao proprietário se o projeto de lançamento do novo 

produto foi ou não vantajoso a empresa. 

Além de buscar a rentabilidade, a empresa deve buscar também a 

satisfação de seus clientes, o aumento da sua rentabilidade e reembolso do 

investimento que foi feito para o lançamento do novo produto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A administração financeira é fundamental para o sucesso e estabilização das 

empresas no mercado, desde o início na era do escambo a administração financeira 

seria necessária, porém ela cresceu e teve um reconhecimento maior quando se 

iniciou a era industrial e comercial devido a necessidade dos responsáveis a se 

programarem em relação as suas entradas e saídas de pagamentos, compromissos 

com fornecedores, custo de produto, entre outros. 

Segundo Fonseca (2009) na definição de administração financeira, há de se 

compreender o que vem a ser finanças para podermos então compreender o que é a 

administração financeira. Entende-se por finanças uma série de princípios 

econômicos e financeiros para maximizar um determinado resultado de valor num 

período de tempo. Este resultado, com efeito, é a riqueza que pode ser medida 

através do lucro ou do aumento do patrimônio de uma empresa. 

A importância de se fazer um planejamento financeiro está relacionada ao 

sucesso que a empresa almeja, por meio dele, consegue-se traçar metas a longo e 

curto prazo para que os objetivos sejam atingidos. O planejamento financeiro é a 

fonte da continuidade da organização, pois sem ele é difícil tomar decisões corretas 

(CAPEL; MARTINS, 2012). 

Para Durigon (2010), a administração financeira envolve um processo 

contínuo de tomada de decisões voltadas a preservação da liquidez da empresa e 

da sua rentabilidade. Qualquer solução aplicada inadequadamente pode ocasionar 

problemas de gestão que poderá ocasionar como desfecho a concordata ou a 

falência da empresa. 

Gitmam (2010) afirma que o objetivo da administração é gerenciar cada 

elemento do ativo circulante e passivo circulante visando atingir o equilíbrio 

financeiro da organização. As contas do ativo circulante consideradas são: estoque, 

contas a receber, caixa, títulos negociáveis; e do passivo circulante, são: contas a 

pagar a fornecedores, despesas e empréstimos bancários a pagar. A administração 

financeira é também conhecida como administração do capital de giro que envolve 

conceitos como Ciclo Operacional e Ciclo de conversão de caixa. 
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2.1 FINANÇAS 

Segundo Gitmam (2004, p. 4) finanças pode ser definida como “a arte e a 

ciência da gestão do dinheiro”. De um modo geral todos os indivíduos e 

organizações estão envolvidos com atividades financeiras. O autor separa finanças 

em duas áreas: administração financeira e serviços financeiros. 

A área de serviços financeiros, para Gitmam (2004, p. 5), é aquela 

responsável pelo “desenvolvimento e entrega de serviços de assessoramento e 

produtos financeiros a indivíduos, empresas e órgãos governamentais”. Já a área de 

administração financeira será o foco do trabalho, e relatada a seguir. 

 

2.1.1 Administração financeira 

O setor financeiro em qualquer estabelecimento é de suma importância, pois 

este se encarregará com o comprometimento dos pagamentos, recebimentos, 

maximização dos lucros, abrangendo todos os setores que se referem a valores 

monetários, requerendo um conhecimento técnico e prático de seus atuantes. 

“Finanças é a aplicação de uma série de princípios econômicos para 

maximizar a riqueza ou valor total de um negócio. Mais especificamente, maximizar 

a riqueza significa obter o lucro mais elevado possível ao menor risco” (GROPPELLI; 

NIKBAKT, 2006). 

A área de finanças pode ser abreviadamente entendida como bens de valor 

líquido, porém ela está diretamente ligada ao sucesso das organizações, sejam elas 

privadas ou públicas, grandes ou pequenas, com ou sem fins lucrativos, até mesmo 

uma administração familiar. “...o objetivo implícito nas decisões de administração 

financeira é a maior rentabilidade possível que possa proporcionar o investimento 

efetuado por indivíduos ou instituições caracterizadas como proprietários...” 

(SANVICENTE, 1997). 

 

2.1.2 Administração financeira nas empresas 

A administração financeira nas empresas, estende-se como uma 

transformação de dados financeiros, de modo que estes possam ser utilizados para 

controlar e avaliar a situação financeira para empresa, levando em conta a 

necessidade de maximização dos lucros, aumento de produção, financiamentos, 

poderio de investimentos (ROSS, 1998). 
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Ainda dentro desta área, está a parte contábil, que demonstra através do 

balanço patrimonial e D.R.E. (Demonstração e resultado do exercício) o resultado 

que a empresa está alcançando, auxiliando para a formulação de um planejamento 

estratégico para o próximo período (ROOS, 1998). 

 

2.1.3 O administrador financeiro 

As obrigações do administrador financeiro na empresa estão ligadas 

conforme o tamanho da mesma, podendo abranger mais ou menos obrigações. 

Como por exemplo, em empresas de pequeno porte, apenas um administrador pode 

fazer todas as obrigações financeiras da empresa, já em uma empresa maior, são 

divididos em setores, fazendo com que para cada setor tenha um responsável da 

empresa, mas sempre tendo um diretor geral na junção de todos os setores. 

Segundo Sanvicente (1997), o administrador financeiro é um indivíduo 

preocupado com a obtenção de recursos monetários para que a empresa 

desenvolva as suas atividades correntes e expanda a sua escala de operações, se 

assim for desejável, e a análise da maneira (eficiência) com a qual os recursos 

obtidos são utilizados pelos diversos setores e nas várias áreas de atuação da 

empresa. 

 

2.1.4 Planejamento e controle financeiro 

O planejamento financeiro nas empresas começa com planos financeiros a 

longo prazo ou estratégicos, programando e calculando vencimentos a curto prazo 

ou operacionais, orçamentos entre outros, ou seja, planejamento financeiro é um 

processo pelo qual se calcula quanto de financiamento é necessário para se dar 

continuidade as operações de uma companhia. Para Ross, Westerfield e Jordan 

(1995, p. 82), 

 

O planejamento financeiro estabelece o modo pelo qual os 
objetivos financeiros podem ser alcançados. Portanto o planejamento 
financeiro é utilizado para identificar problemas que possam ocorrer no 
futuro e minimizar os riscos e solucioná-los o quanto antes possível”. 

 

Em consideração aos planos de desempenho, que se transformam em uma 

próxima etapa em orçamentos de desempenho, é preciso levar em consideração, 

que uma das primeiras etapas do processo de planejamento é explanação de dados, 
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planejamento a longo prazo e fixar os objetivos que quer alcançar. O planejamento 

insiste em programar com antecedência as ações que devem ser executadas dentro 

de um período de tempo, com condições pré-estabelecidas, estimando os ativos a 

entrar e compromissos a serem pagos. 

Gitmam (2010) descreve que o planejamento financeiro é importante para 

indicar antecipadamente as necessidades numéricas da empresa para o 

atendimento de todos os compromissos que a empresa assumir, levando em conta 

todos dentro dos seus prazos. Também comenta que o planejamento financeiro 

fornece um mapa de orientações, coordenações e controle dos passos que a 

empresa terá de dar para alcanças os seus objetivos. 

Segundo Weston e Brigham (2000, p. 342) o “planejamento financeiro 

envolve a realização de projeção de vendas, rendas e ativos baseados em 

estratégias alternativas de produção e de marketing, seguidas da decisão de como 

atender as necessidades financeiras previstas”. 

 

2.2 ÍNDICES FINANCEIROS 

Os índices financeiros têm como intuito a demonstração da lucratividade, 

endividamento e liquidez das empresas, mostrando ao gestor quais pontos a 

empresa precisa dar uma atenção especial para que seja possível apresentar uma 

melhora na situação da empresa.  

 

2.2.1 Endividamento e liquidez 

Os níveis de endividamento de uma empresa devem ser levados com 

cálculos exatos para não ocorrer um insucesso no futuro da empresa. 

Endividamento decorre de decisões estratégicas da empresa, relacionada a 

investimentos, com ou sem financiamentos e juntando com a distribuição dos 

dividendos, ou seja, as dívidas que a empresa possui, sendo elas a curto ou longo 

prazo.  

A análise de endividamento e liquidez, de acordo com Iudicibus (1998, p. 99) 

“engloba os relacionamentos entre contas do balanço que refletem uma situação 

estática de posição de liquidez ou o relacionamento entre fontes diferenciadas de 

capital”. 
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Groppeli e Nikbakht (2006) dizem que uma empresa pode tomar dinheiro 

emprestado em curto prazo, principalmente para financiar seu capital de giro, ou em 

longo prazo, sobretudo para comprar instalações ou equipamentos. Quando a 

empresa se endivida em longo prazo, compromete-se a efetuar pagamentos 

periódicos de juros – e liquidar o principal na data do vencimento. 

Estes índices visam fornecer um indicador da capacidade da empresa em 

pagar suas dívidas, a partir da comparação entre os direitos realizáveis e as 

exigibilidades. Quando o índice de liquidez for maior que 1 (um), é favorável para a 

empresa. De maneira geral, quanto maiores os índices de liquidez melhor para a 

empresa. Os índices de liquidez são divididos em quatro grupos, sendo eles liquidez 

seca, corrente, imediata e geral (ASSAF NETO; LIMA, 2014). 

A liquidez imediata expressa o quociente entre as disponibilidades (caixa, 

banco e aplicações financeiras de liquidez imediata) e o passivo circulante. É o 

índice menos utilizado pelos analistas. Revela a capacidade de pagamento no 

curtíssimo prazo (ASSAF NETO; LIMA, 2014). 

Para Assaf Neto e Lima (2014) a liquidez corrente indica quanto a empresa 

possui em dinheiro mais bens e direitos realizáveis no curto prazo, comparado com 

suas dívidas a serem pagas no mesmo período. É o índice mais utilizado pelos 

analistas. Revela a capacidade de pagamento no curto prazo. 

Já a liquidez seca, de acordo com Assaf Neto e Lima (2014), indica quanto a 

empresa possui em disponibilidades, aplicações financeiras e duplicatas a receber a 

curto prazo, para fazer face ao seu passivo circulante. É a análise da liquidez 

corrente sem os estoques. Índice desejado acima de 1,0. 

E por último a liquidez geral, que mostra o quanto a empresa possui em 

dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e a longo prazo, para fazer face às suas 

dívidas totais. É o único que envolve a análise no longo prazo. Não é muito utilizado 

devido ao seu horizonte de análise. Índice desejado acima de 2,0 (ASSAF NETO; 

LIMA, 2014). 

 

2.2.2 Lucratividade 

Os índices de lucratividade têm como intuito demonstrar ao responsável 

pelas finanças, se o produto ou serviço desenvolvido e vendido está resultando em 

lucratividade ou não para a empresa. Segundo Brigham (2001, p. 105), “A 

lucratividade é o resultado líquido de um número de políticas e decisões. Índices de 
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lucratividade mostram os efeitos combinados de liquidez, gerenciamento de ativos e 

a dívida sobre os resultados operacionais”. 

As políticas operacionais e a capacidade de geração de lucro (rentabilidade) 

também afetam estes indicadores. Os índices deste grupo mostram as grandes 

linhas de decisões financeiras em termos de obtenção e aplicação dos recursos. 

Índices de lucratividade de acordo com Brigham (2001) tem como objetivo 

informam sobre a remuneração propiciada pelos recursos investidos na empresa 

durante certo período. Envolve a análise das margens de lucro e das taxas de 

retorno da empresa, ou seja, dos capitais investidos. Regra geral e de forma isolada: 

quanto maior, melhor para a empresa. Na análise empresarial demonstra os 

aspectos econômicos da empresa. 

Segundo Marion (2009 p. 129), 

 

A rentabilidade é medida em função do investimento. As fontes de 
financiamento do ativo são o capital próprio e capital de terceiros. A 
administração adequada do ativo proporciona maior retorno para a 
empresa. 

 

Os índices de rentabilidades podem ser calculados por cinco grupos 

diferentes, sendo eles de margem bruta, liquida e operacional e também retorno de 

ativos e patrimônio líquido.  

O índice da margem bruta mostra o percentual remanescente da receita 

liquida após a dedução dos custos, este percentual é obtido através da divisão do 

lucro bruto com a receita liquida. A margem operacional indica o percentual que 

restou da receita líquida após dedução das despesas operacionais deixando fora as 

despesas financeiras, é obtida pela divisão do lucro operacional com a receita 

liquida. E por último a margem liquida, que indica o percentual da receita líquida que 

sobrou após deduzidas todas as despesas e computados as outras receitas e 

despesas, a provisão para o IR e participações, calculado através da divisão do 

lucro líquido com a receita liquida. (ASSAF NETO; LIMA, 2014). 

O índice dos retornos ativos calcula a rentabilidade pura das operações 

básicas da empresa, não incluindo o efeito do endividamento, nem o tributário. 

Indica quanto a empresa gera de lucro para cada dinheiro investido. Identifica 

também o grau de eficiência com que os ativos são usados para a realização das 

vendas. Custo máximo que a empresa deve assumir em relação as suas dívidas, 
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este índice é calculado pela divisão do lucro operacional com o ativo total. O retorno 

do patrimônio líquido mensura o retorno dos recursos aplicados por seus 

proprietários. Quanto a empresa obteve de lucro para cada valor de capital próprio 

investido. O retorno dos proprietários depende das seguintes variáveis: formas de 

financiamentos dos ativos, retornos dos ativos e custo da dívida. Essa taxa pode ser 

comparada com outros rendimentos alternativos do mercado, este calculado pela 

divisão do lucro líquido com o patrimônio líquido. (ASSAF NETO; LIMA, 2014). 

 

2.2.3 Fórmulas 

 

Abaixo são apresentadas algumas fórmulas para cálculo de liquidez, 

rentabilidade e endividamento que são explicadas Assaf Neto e Lima (2014). 

O índice de liquidez corrente mede a relação existente entre o ativo e o 

passivo, ou seja, de cada R$ 1,00 aplicado em haveres quanto a empresa tem de 

direitos. Neste caso, se o resultado da divisão for maior que R$ 1,00, significa que a 

empresa tem capacidade de honrar suas dívidas de curto prazo. 

 

 
Fórmula 1: Índice de Liquidez Corrente 
Fonte: Assaf Neto e Lima (2014, p. 109) 

 
Já o índice de liquidez seca mede a capacidade da empresa em honrar suas 

despesas imediatas sem a dependência do seu estoque e é medido pela fórmula: 

 

 
Fórmula 2: Índice de Liquidez Seca 
Fonte: Assaf Neto e Lima (2014, p. 110) 

 

É utilizado para identificar a proporção de ativos que uma empresa possui, 

mas que estão financiados por recursos de terceiros sendo calculado pela fórmula: 

 

 

Fórmula 3: Índice de Endividamento Total 
Fonte: Assaf Neto e Lima (2014, p. 114) 
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A margem bruta mede a rentabilidade do negócio, ou seja, qual a 

porcentagem de lucro que a empresa ganha com as vendas e pode ser calculado 

através da fórmula: 

 

 

Fórmula 4: Índice de Margem Bruta 
Fonte: Assaf Neto e Lima (2014, p. 120) 

 

Já a margem líquida demonstra a porcentagem da receita líquida que sobra 

após o pagamento de todos os custos e despesas, sendo calculada pela fórmula:  

 

 

Fórmula 5: Índice de Margem Líquida 
Fonte: Assaf Neto e Lima (2014, p. 120) 

 

O índice de retorno do patrimônio líquido demonstra a rentabilidade sobre o 

capital investido na empresa. Calculado pela fórmula: 

 

 

Fórmula 6: Índice de Retorno do Patrimônio Líquido 
Fonte: Assaf Neto e Lima (2014, p. 119) 

 

2.3 ESTOQUES 

Os estoques englobam, muitas vezes, um grande investimento de recursos 

por parte das empresas, representando uma parcela significativa de seus ativos. 

Para Souza (2007) o principal objetivo da administração financeira de curto prazo, 

em relação aos estoques, tem a ver com as necessidades de investimentos neste 

tipo de ativo. Isso se deve ao fato de eles reduzirem a rotação geral dos recursos e 

comprometerem a rentabilidade geral da empresa. 
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Estabelecer um nível adequado de estoque é muito importante para a gestão 

do capital de giro, pois segundo Matias (GALVÃO, 2008) este implica em custos e 

riscos para a organização. 

O item da administração do estoque que é considerado na administração 

financeira é a idade média do estoque, que demonstra quanto tempo, em média, o 

estoque demora para ser vendido (GITMAN, 2010). Segundo o autor, algumas das 

técnicas mais comuns para o gerenciamento do estoque são o Sistema ABC, 

Estoque Mínimo, Estoque de segurança, o Lote Econômico de Compra (LEC). 

Abaixo um resumo de cada uma das técnicas: 

Sistema ABC – utilizado para classificar o estoque em três grupos: A, B e C. 

Onde o grupo A inclui os itens do estoque que concentram grande parte do 

investimento em estoque, cerca de 80% do valor total investido. O grupo B detém 

20% do valor do estoque. E o grupo concentra apenas 10% do valor total do 

estoque.  

Estoque mínimo – representa a quantidade mínima de uma mercadoria que 

a empresa deve manter em estoque para atender suas necessidades pelo período 

necessário até que o fornecedor reponha o estoque. 

Estoque de segurança – é utilizado como forma de precaução e está 

associado ao nível de incerteza de mercado. Serve para garantir que a empresa não 

ficará sem o item em casos de atrasos na entrega por exemplo. Este deve ser 

considerado além do estoque mínimo.  

Lote Econômico de Compra (LEC) – método utilizado para determinar a 

quantia necessária para que se possa minimizar os custos totais de armazenagem e 

custos de pedido. Indica o número ideal de itens a serem comprados por pedido que 

apresenta o menor custos com carregamento e pedido. 

Há também alguns sistemas computadorizados que auxiliam no controle do 

estoque, conhecidos como MRP, MRP II e ERP. 

MRP – usado para determinar quais materiais devem ser comprados e 

quando emitir o pedido. 

MRP II – é um sistema mais sofisticado que integra dados de diversos 

setores. Vai além da simples relação dos itens a comprar e quando comprar. Este é 

capar de gerar relatório mais sofisticados como o aumento dos custos de mão de 

obra sobre as venda e lucro. 
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ERP – ainda mais avançado que o ERP, pois ele busca informações do 

ambiente externo a organização, como dados de cliente e fornecedores.  

Como isto até aqui, há diversas ferramentas que possibilitam o 

gerenciamento do estoque, facilitando a gestão da empresa a melhor aplicabilidade 

do seu estoque e consequentemente melhores resultados a organização. 

 

2.4 ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A RECEBER 

Para Souza (2007), o controle de contas a receber serve para gerir o 

compromisso assumido pelo comprador em quitar sua dívida com a empresa. Se o 

controle de contas a pagar for eficiente a empresa poderá evitar o atraso no 

pagamento de suas contas e a necessidade de financiamento para capital de giro. 

O item do contas a receber considerado na administração do capital de giro 

é o prazo médio de recebimento, que é o prazo compreendido entre o momento da 

venda e o recebimento do valor devido. Além disso, a administração financeira de 

curto prazo apresenta elementos sobre a política de crédito que devem ser levados 

em consideração pelas organizações. Como:  

 Fixação de prazos para pagamentos pelos clientes (prazo de crédito);  

 Fixação de critérios para a aceitação (seleção) de clientes;  

 Estabelecimento de limites para a concessão de crédito, ou seja, os 

valores máximos financiáveis pela empresa a cada cliente;  

 Formulação de política de cobrança, incluindo métodos de cobrança 

(instrumentos, agressividade relativa, etc);  

 Estabelecimento de descontos por pagamento antecipado, visando 

acelerar o recebimento de valores devidos pelos clientes da empresa. 

 

Ou seja, é necessário que a empresa tenha definido os critérios de aceitação 

dos clientes, se esta optar pela venda parcelada. Sendo a venda parcelada, a 

empresa deve ter definição dos valores que poderá liberar para cada cliente e para o 

caso de haver devedores, como irá efetuar a cobrança. 

E primeiramente deverá definir quais as opções de pagamento que a 

empresa irá aceitar, somente a vista, a vista com desconto ou parcelado. Se 

parcelado, em quantas vezes. Controlando estas informações a empresa será capaz 

de gerir com eficácia o seu contas a receber, contribuindo para uma boa gestão da 

administração financeira de curto prazo. 
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2.5 ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS A PAGAR 

Para Gropelli e Nikbakht (2006) o contas a pagar pode ser visto como um 

empréstimos dos fornecedores sem juros, sendo que se a empresa não fizer a 

utilização desta opção poderá ter que tomar emprestado ou usar seu capital próprio 

para pagar faturas de seus fornecedores. Neste caso o benefício está na economia 

de despesas de juros que teriam de ser pagos se não houvesse o crédito dado pelo 

fornecedor.  

Já para Gitman (2010) além dos descontos obtidos através de fornecedores, 

há também as opções de tomar valores emprestados junto a financeiras dando 

como garantia parte da carteira de contas a receber ou o estoque. Estes são 

conhecidos como empréstimos com garantia. Segundo o autor, há ainda os 

empréstimos sem garantia. Que são obtidos também com financeiras, como os 

acordos de crédito rotativo, as linhas de crédito e, para empresas de grande porte, a 

emissão de notas promissórias comerciais. 

Para Gitman (2010) é importante que o administrador financeiro tenha 

conhecimento de qual o prazo médio de pagamento das contas da organização. 

Este item representa o tempo médio decorrido entre a compra das mercadorias e o 

pagamento ao fornecedor. Dessa forma, o gerente de contas a pagar tem que tomar, 

a curto prazo, decisões quanto à política de pagamento e ao aproveitamento de 

descontos, visto que o contas a pagar é como uma fonte de financiamento resultante 

dos serviços recebidos e que ainda serão pagos. 

 

2.6 CUSTOS 

Representa um gasto relacionado com um bem ou serviço utilizado na 

geração de outros bens ou serviços. Trata-se de gastos relativos à atividade de 

produção. Exemplos: salários do pessoal da produção, matéria-prima utilizada no 

processo produtivo, combustíveis e lubrificantes usados nas máquinas da fábrica, 

alugueis e seguros do prédio da fábrica, depreciação dos equipamentos da fábrica, 

gastos com manutenção das máquinas da fábrica, entre outros. 

Conforme Ibracon (1995, p. 35) 

 

Custo é a soma dos gastos incorridos e necessários para a 
aquisição, conversão e outros procedimentos necessários para trazer os 
estoques à sua condição e localização atuais, e compreende todos os 
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gastos incorridos na sua aquisição ou produção, de modo a colocá-los em 
condições de serem vendidos, transformados, utilizados na elaboração de 
produtos ou na prestação de serviços que façam parte do objeto social da 
entidade, ou realizados de qualquer outra forma. 

 

 

2.6.1 Tipos de custos 

Existem vários tipos de custos, tantos quantos forem às necessidades 

gerenciais. Os custos estabelecem e preparam tipos de custos diferentes que vão 

atender às diferentes finalidades da administração. Alguns tipos de custos são 

conhecidos e sua determinação pela Contabilidade é uma atividade repetitiva, 

corrente. Outros tipos somente são levantados ou estabelecidos à medida que a 

Administração necessita deles (LEONE, 2000, p. 55). 

 

2.6.2 Custos diretos 

Conforme Leone (2000), o custo só é direto quando, para o trabalho de sua 

identificação ao objeto do custeio, não é necessário o emprego de nenhum recurso, 

de nenhuma medida de consumo e de nenhum parâmetro. 

 

Que Custos diretos são os que podem ser diretamente (sem 
rateio) apropriados aos produtos, bastando existir uma medida de consumo 
(quilos, horas de mão-de-obra ou de máquina, quantidade de força 
consumida etc.). Em geral, identificam-se com os produtos e variam 
proporcionalmente à quantidade produzida. São aqueles que podem ser 
apropriados diretamente aos produtos fabricados, porque há uma medida 
objetiva de seu consumo nesta fabricação. (CREPALDI, 1998, p. 59).  

 

 

2.6.3 Custos indiretos 

Custo indireto é todo o custo que precisa de um parâmetro para ser 

identificado e debitado ao produto ou objeto do custeio, precisa de um critério de 

rateio para sua identificação ao produto ou objeto cujo custeio é desejado (LEONE, 

2000). 

De acordo com Neves e Viceconti (1998, p. 18), “Custos indiretos são os 

custos que dependem de cálculos, rateios ou estimativas para serem apropriados 

aos diferentes produtos, portanto, são custos apropriados indiretamente aos 

produtos”. 

Exemplos: 
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 Depreciação de equipamentos que são utilizados na fabricação de mais 

de um produto; 

 Salários dos chefes de supervisão de equipes de produção; 

 Aluguel da fábrica; 

 Gastos com limpeza da fábrica; 

 Energia elétrica que não pode ser associada ao produto. 

 

2.6.4 Custos fixos 

Segundo Crepaldi (1998), são aqueles que cujo total não variam com a 

quantidade produzida, isto é, que não importa a quantidade que foi produzida, pois o 

custo será o mesmo. Os custos fixos são fixos dentro de determinada faixa de 

produção e, em geral, não são sempre fixos, podendo variar em função de grandes 

variações no volume de produção. 

 

Os custos fixos são fixos em relação ao volume de produção, mas 
podem variar no decorrer do tempo. O aluguel da fábrica, mesmo quando 
sofre reajuste em determinado mês, não deixa de ser considerado um Custo 
Fixo, uma vez que terá o mesmo valor qualquer que seja a produção do 
mês. Outros exemplos: imposto predial, depreciação dos equipamentos 
(pelo método linear), salários de vigias e porteiros da fábrica, prêmio de 
seguros etc. (CREPALDI, 1998, p.60). 

 

 

2.6.5 Custos variáveis 

São aqueles que variam proporcionalmente a quantidade produzida, isto é, 

conforme a produção for aumentando o custo sucessivamente também aumenta. Há 

também os Custos semi-variáveis que variam com o nível de produção, mas que, 

entretanto, têm uma parcela fixa que existe mesmo que não haja produção. É o 

caso, por exemplo, da conta de energia elétrica da fábrica, na qual a concessionária 

cobra uma taxa mínima mesmo que nada seja gasto no período, embora o valor total 

da conta dependa do número de quilowatts consumidos e, portanto do volume de 

produção da empresa. (CREPALDI, 1998). 
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3 METODOLOGIA 

O método da pesquisa deve apresentar os procedimentos empregados para 

realizar cientificamente o estudo, ou seja, o propósito do trabalho, o método de 

delineamento, as técnicas de coleta de dados e a técnica de análise.  

Através da pesquisa, foram identificados os pontos necessários para o 

estudo com o intuito de demonstrar alguns indicadores para que a empresa, objeto 

desse estudo, possa fazer sua gestão financeira com maior eficiência. Abaixo os 

procedimentos utilizados para a realização desta pesquisa. Também foram 

levantadas informações econômico-financeiras da empresa para a avaliação do 

antes e após o lançamento de um produto. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A natureza da pesquisa pode ser classificada como teórica-empírica, que 

segundo (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 9):  

 

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. 

 

Na abordagem do problema, a pesquisa pode ser classificada como quali-

quanti, apresentando características tanto qualitativas quanto quantitativas. São 

dados referentes a DRE e Balanço Patrimonial demostrados por gráficos e números, 

caracterizando como dados quantitativos.  

Para Diehl e Tatim (2006) pesquisas qualitativas caracterizam-se por 

descrever a complexidade de determinado problema e a interação de certas 

variáveis, compreender processos dinâmicos vividos por grupos sociais, contribuir no 

processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de 

profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos. “Os estudos qualitativos podem descrever a complicação de um 

problema e a sintonia de certas variáveis, compreender e classificar os processos 

ativos vividos por grupos sociais e possibilitar melhor entendimento entre 

comportamento dos indivíduos” (DIEHL; TATIM, 2004, p. 52). Assim, a presente 
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pesquisa visa, através dos dados quantitativos, apresentar uma análise sobre a 

empresa estudada apresentando-se desta forma como qualitativa. 

Estudos exploratórios, conforme é escrito por Fischer (2001) tem como 

objetivo a familiarização com fenômenos ou a obtenção de nova percepção e o 

descobrimento de novas ideias, busca maiores informações sobre determinado 

assunto, realiza descrições precisas da situação e tenta descobrir as relações 

existentes entre os elementos que a compõem. Para Malhotra (1993) o objetivo da 

pesquisa exploratória é buscar entender as razões e motivações implicadas para 

certas atitudes e comportamento das pessoas. Ajustando a formação de ideias para 

o entendimento do conjunto do problema. 

Quanto ao procedimento técnico, foi feito um estudo de caso, caracterizado 

pelo estudo profundo de um ou de poucos objetos, de uma forma que permita seu 

vasto conhecimento, tarefa impossível por meio de outros delineamentos 

considerados. Ele pode ser visto como técnica psicoterápica, como método didático 

ou como método de pesquisa (DIEHL; TATIM, 2004, p. 61). Ou seja, caracteriza-se 

como estudo de caso pois este aplica-se em específico a empresa em estudo. 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O recolhimento dos dados para desenvolvimento da presente pesquisa foi 

através da realização de entrevistas não estruturadas com o sócio administrador da 

empresa, além da coleta de dados junto a documentos disponibilizados pela 

empresa. Os dados disponibilizados são compostos por D.R.E., margem de 

lucratividade, custos fixos e variáveis, margem de contribuição e participação por 

faturamento de cada produto. 

Segundo Diehl e Tatim (2006, p. 66) entrevistas não estruturadas são 

aquelas em que o entrevistador tem liberdade para desenvolver a entrevista em 

qualquer direção que considere adequada, sendo uma forma de explorar mais 

amplamente uma questão. Normalmente as perguntas são abertas e podem ser 

respondidas em uma conversação informal. 

 

3.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados foi efetuada através de tabelas de comparação do antes 

e depois da realidade da empresa, demonstrando faturamento real, margem de 
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lucro, custos fixos, abertura de novos clientes, entre outros. 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; 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 onde foi desenvolvida esta pesquisa é a S.R.R. Indústria De 

Papéis Higiênicos Ltda., denominada pelo nome fantasia “Padrão”. Está inscrita pelo 

CNPJ 09.499.059/0001-40 e Inscrição Estadual 138/0041535. Atualmente possui a 

matriz na Rua Celso Domingues nº 534 – Centro – Tapejara/RS, sendo que a 

mesma atua no segmento da conversão de papéis higiênicos e toalhas papel.  

A Padrão foi fundada no ano de 2006 na cidade de Tapejara pelo ex-

proprietário Sr. Hugo Dalposso, o qual designou a direção aos seus familiares. No 

ano de 2008 foi feita a aquisição de 100% da empresa pelo atual proprietário Sr. 

Sidnei Pesqueira, após a mesma estar desativada, transferindo-a para um barracão 

maior situado na Rua do Comércio, nº 2228. Em 2011, a área de atuação da 

empresa já abrangia mais de 90 municípios, gerando mais de 20 empregos aqui em 

nossa cidade.  

Com o constante aumento de mercado, viu-se a necessidade de 

aperfeiçoamento e qualificação de máquinas e funcionários, sempre buscando 

proporcionar produtos dos mais variados tipos e maior qualidade. Após a aquisição 

de um corpo de máquinas 100% novo e a formulação de novos produtos, no ano de 

2016 a empresa alcançou uma área de atuação em 170 municípios no estado do Rio 

Grande do Sul e começando atuação em 24 cidades do estado do Mato Grosso Do 

Sul.  

Com esse crescimento, o espaço físico se tornou um problema, fazendo com 

que os diretores da empresa buscassem um espaço maior para layout e estoque, 

mudando, assim, a sede para a Rua Celso Domingues, a qual localiza-se 

atualmente. A empresa trabalha hoje com um mix de 13 produtos, variando entre 30 

e 60 metros embalados em 4, 8 ou 12 rolos por pacote, folha simples e dupla, papel 

toalha 20x20cm, 20x21cm, 20x23cm e rolão de 300 metros. 

Esta pesquisa analisou um produto em específico a ser lançado em um 

nicho de mercado o qual a empresa ainda não atua, que é o de papéis higiênicos 

derivados de 100 % celulose virgem. Este estudo relatará se houve melhora no 

retorno financeiro considerando o período anterior e posterior ao lançamento do 

produto. 
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Figura 1: Produto lançado pela empresa 
Fonte: Informações fornecidas pela empresa pesquisada (2016) 

 

 

Figura 2: Folder dos produtos da empresa 
Fonte: Informações fornecidas pela empresa pesquisada (2016) 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A apresentação de resultados tem por objetivo detalhar e organizar os dados 

coletados na pesquisa, com intuito de demonstrar e responder os objetivos 

propostos pelo estudo. Este trabalho relatará um estudo feito na Padrão Papéis 

Higiênicos dos 6 meses anteriores e comparando com os 6 meses posteriores ao 

lançamento de um novo produto. A comparação foi feita utilizando um comparativo 

de suas respectivas D.R.E (Demonstração do resultado do exercício). 

Ao analisar a D.R.E do período de setembro/outubro/novembro/2015, 

percebeu-se que a empresa possuía uma despesa com pessoal de R$ 67.650,00 e 

administrativas de R$9.000,00, ambas fixas. Ou seja, não se alteram com o aumento 

ou diminuição de faturamento, na situação do primeiro trimestre, estas despesas 

foram responsáveis por 13,35% e 1,78% de custos. Esta se mantém para todo o 

período pesquisado. 

No primeiro trimestre utilizados para esta pesquisa, que representa os 

meses de setembro, outubro e novembro de 2015. A empresa neste primeiro 

trimestre obteve uma receita bruta de R$ 552.760,61, após a dedução dos impostos 

provenientes da substituição tributária, a empresa chegou a uma receita liquida de 

R$ 506.655,00. Os custos sobre as mercadorias vendidas sempre serão de 65,70% 

da sua receita líquida. Nestes custos estão incluídos a matéria-prima, embalagens, 

depreciação entre outros, deixando fora as despesas de mão de obra. Observou-se 

que após a apuração dos resultados da empresa, neste primeiro trimestre, a mesma 

obteve um lucro líquido de R$ 25.329,79, resultando em 5% da receita líquida das 

vendas, conforme pode ser observado na Tabela 1, abaixo: 

 

Tabela 1: D.R.E. referente aos meses de setembro/outubro/novembro/2015 

D.R.E. de (Set-Out-Nov) 2015 R$ % 

RECEITA BRUTA R$ 552.760,61 109,10% 

(-) Imposto incidente sobre a venda R$ 46.105,61 9,10% 

(=) Receita Liquida R$ 506.655,00 100,00% 

(-) Custo das Mercadorias Vendidas R$ 332.872,50 65,70% 

(=) Lucro Bruto R$ 173.782,50 34,30% 

(-) Despesas administrativas R$ 9.000,00 1,78% 

(-) Despesas de Vendas R$ 67.332,75 13,29% 

(-) Despesas com pessoal R$ 67.650,00 13,35% 

(=) Lucro/prejuízo Operacional R$ 29.799,75 5,88% 

(-) Imposto de renda I.R. R$ 4.469,96 0,88% 

(=) Lucro liquido R$ 25.329,79 5,00% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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O próxima D.R.E, conforme Tabela 2, demonstra a avaliação do segundo 

trimestre utilizado nesta pesquisa, que é referente aos meses de dezembro de 2015, 

janeiro e fevereiro, ambos de 2016. Este é consequentemente o último trimestre da 

avaliação referente ao período anterior ao lançamento do novo produto.  

Levando-se em consideração os dados coletados, pode-se observar que a 

empresa teve um pequeno aumento em sua receita, tanto bruta, como líquida, as 

quais somaram um total de R$ 555.141,31 e R$ 508.837,13 sucessivamente. Como 

já observado, as despesas administrativas e com o pessoal se manteve, mas agora 

estes representam 1,77% e 13,30% da receita líquida. No decorrer deste período, a 

empresa acumulou um lucro líquido de R$ 25.966,97, resultando em um percentual 

de 5,10% das suas receitas líquidas.  

 

Tabela 2: D.R.E. referente aos meses de dezembro2015/janeiro/fevereiro de 2016 

D.R.E. de (Dez/2015-Jan-Fev) 2016 R$ % 

RECEITA BRUTA R$ 555.141,31 109,10% 

(-) Imposto incidente sobre a venda R$ 46.304,18 9,10% 

(=) Receita Liquida R$ 508.837,13 100,00% 

(-) Custo das Mercadorias Vendidas R$ 334.305,00 65,70% 

(=) Lucro Bruto R$ 174.532,13 34,30% 

(-) Despesas administrativas R$ 9.000,00 1,77% 

(-) Despesas de Vendas R$ 67.332,75 13,23% 

(-) Despesas com pessoal R$ 67.650,00 13,30% 

(=) Lucro/prejuízo Operacional R$ 30.549,38 6,00% 

(-) Imposto de renda I.R. R$ 4.582,41 0,90% 

(=) Lucro liquido R$ 25.966,97 5,10% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Na Tabela 3 há o D.R.E do terceiro trimestre da pesquisa, resultado da 

avaliação dos dados dos meses de março, abril e maio de 2016. Sendo que no mês 

de março a empresa efetuou o lançamento do novo produto no mercado. A partir 

deste momento, a pesquisa está voltada para uma avaliação do pós-lançamento. 

Neste primeiro momento do pós-lançamento do novo produto, a empresa já 

obteve resultados sobre esta ação, somando no primeiro trimestre posterior ao 

lançamento, uma receita bruta de R$ 851,338,94. Isso significando um salto de R$ 

296.197,00, sobre a receita líquida, comparando-a com o trimestre anterior. A receita 

líquida que a empresa alcançou, após a dedução dos 9,10% incidentes da 

substituição tributária, um saldo de R$ 780.329,00.  
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Os custos sobre a mercadoria vendida da empresa se mantiveram nos 

65,70% neste período, totalizando em reais R$ 512.676,16. Deduzindo este valor da 

sua receita líquida a empresa alcançou um lucro bruto de R$ 267.652,85. Este lucro 

representou um valor histórico na empresa, até aquele momento. Após a subtração 

das despesas de vendas, administrativas e com o pessoal o resultado do lucro 

líquido da empresa apresenta um significante aumento em relação aos outros, 

resultando em um acúmulo de R$ 93.488,44 no primeiro trimestre. Este valor 

acumulado refletiu em 11,98% da receita líquidas da empresa. 

 

Tabela 3: D.R.E. referente aos meses de março/abril/maio de 2016 

D.R.E. de (Mar-Abr-Mai) 2016 R$ % 

RECEITA BRUTA R$ 851.338,94 109,10% 

(-) Imposto incidente sobre a venda R$ 71.009,94 9,10% 

(=) Receita Liquida R$ 780.329,00 100,00% 

(-) Custo das Mercadorias Vendidas R$ 512.676,15 65,70% 

(=) Lucro Bruto R$ 267.652,85 34,30% 

(-) Despesas administrativas R$ 9.000,00 1,15% 

(-) Despesas de Vendas R$ 81.016,45 10,38% 

(-) Despesas com pessoal R$ 67.650,00 8,67% 

(=) Lucro/prejuízo Operacional R$ 109.986,40 14,09% 

(-) Imposto de renda I.R. R$ 16.497,96 2,11% 

(=) Lucro liquido R$ 93.488,44 11,98% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O quarto e último trimestre avaliado por este estudo, conforme Tabela 4, 

também é referente ao período do pós-lançamento. Neste período a empresa 

manteve seu crescimento e passou a dar indícios de estabilidade de faturamento 

apresentando números mais uma vez históricos, nunca atingidos pela empresa. Este 

trimestre refere-se aos meses de junho, julho e agosto, todos de 2016, período onde 

a empresa alcançou uma receita bruta de R$ 1.061.796,67 e uma receita líquida de 

R$ 973.232,51. 

Como a empresa obteve recorde de faturamento, números como despesas 

com vendas também bateram seu maior índice, isto devido ao aumento de 

faturamento. Entretanto estes números, em reais sofreu um aumento, mas levando 

em consideração seu percentual houve uma baixa. O período apresentou por 

resultado um lucro líquido de R$141.531,05 representando um percentual de 

14,54% das receitas líquidas da empresa, que por fim tiveram um faturamento de R$ 

973.232,51. Este foi o maior faturamento já alcançado pela empresa deste estudo.  
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Tabela 4: D.R.E. referente aos meses de junho/julho/agosto de 2016 

D.R.E. de (Jun-Jul-Ago) 2016 R$ % 

RECEITA BRUTA R$ 1.061.796,67 109,10% 

(-) Imposto incidente sobre a venda R$ 88.564,16 9,10% 

(=) Receita Liquida R$ 973.232,51 100,00% 

(-) Custo das Mercadorias Vendidas R$ 639.413,76 65,70% 

(=) Lucro Bruto R$ 333.818,75 34,30% 

(-) Despesas administrativas R$ 9.000,00 0,92% 

(-) Despesas de Vendas R$ 90.661,63 9,32% 

(-) Despesas com pessoal R$ 67.650,00 6,95% 

(=) Lucro/prejuízo Operacional R$ 166.507,12 17,11% 

(-) Imposto de renda I.R. R$ 24.976,07 2,57% 

(=) Lucro líquido R$ 141.531,05 14,54% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

A Tabela 5 apresenta um comparativo do DRE referente aos períodos anterior 

e posterior ao lançamento. Nele fica mais fácil de visualizar as diferenças 

apresentadas pela empresa no período estudado. Esta tabela concentra a 

informação das tabelas apresentadas cima, tabelas 1 a 4. Nela é possível visualizar 

o aumento na receita bruta e nas demais contas. Importante chamar a atenção para 

a variação no percentual do lucro líquido que era de 5,1% no período anterior ao 

lançamento e passou para 13,4% no período após o lançamento do produto. 

 

Tabela 5: D.R.E. comparativo do período anterior e posterior ao lançamento  

D.R.E.  

 PERÍODO  

 Anterior ao lançamento   Posterior ao lançamento  

 R$  %  R$  % 

RECEITA BRUTA  R$   1.107.901,92  109,1%  R$   1.913.135,61  109,1% 

(-) Imposto incidente sobre a 
venda  R$         92.409,79  9,1%  R$       159.574,10  9,1% 

(=) Receita Liquida  R$   1.015.492,13  100,0%  R$   1.753.561,51  100,0% 

(-) Custo das Mercadorias 
Vendidas  R$       667.177,50  65,7%  R$   1.152.089,91  65,7% 

(=) Lucro Bruto  R$       348.314,63  34,3%  R$       601.471,60  34,3% 

(-) Despesas administrativas  R$         18.000,00  1,8%  R$         18.000,00  1,0% 

(-) Despesas de Vendas  R$       134.665,50  13,3%  R$       171.678,08  9,8% 

(-) Despesas com pessoal  R$       135.300,00  13,3%  R$       135.300,00  7,7% 

(=) Lucro/prejuízo Operacional  R$         60.349,13  5,9%  R$       276.493,52  15,8% 

(-) Imposto de renda I.R.  R$           9.052,37  0,9%  R$         41.474,03  2,4% 

(=) Lucro liquido  R$         51.296,76  5,1%  R$       235.019,49  13,4% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 
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Após ser demonstrado no D.R.E a variação dos ao longo dos 4 trimestres 

avaliados, sendo eles, 2 antes do lançamento e 2 após o lançamento do produto, a 

tabela a seguir relatará o total acumulado dos lucros na soma dos trimestres. Assim 

sendo, nota-se que a soma dos dois primeiros trimestres avaliados, que 

representam o antes do lançamento do novo produto, a empresa alcançou um lucro 

no total de R$ 51.326,76, representando uma média de 5,05% da receita de vendas 

líquidas da empresa estudada, como pode ser observado na Tabela 6. No segundo 

momento avaliado, referente aos pós-lançamento do novo produto, a empresa 

alcançou um total de lucratividade de R$ 235.019,89, representando uma média de 

13,26% da receita líquida da empresa naquele momento, conforme Tabela 7. 

 
Tabela 6: Lucratividade antes do lançamento do produto 

Lucratividade R$ % sobre Receita liquida 

1º Trimestre Antes Lançamento R$ 25.329,79 5,00% 

2º Trimestre Antes Lançamento R$ 25.996,97 5,10% 

Total R$ 51.326,76 5,05% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 
Tabela 7: Lucratividade após do lançamento do produto 

Lucratividade R$ % sobre Receita liquida 

1º Trimestre Pós Lançamento R$ 93.488,44 11,98% 

2º Trimestre Pós Lançamento R$ 141.531,45 14,54% 

Total R$ 235.019,89 13,26% 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

O Quarto e último objetivo deste trabalho, era relatar o patrimônio líquido 

médio que a empresa possuía e que possui atualmente, também com uma 

comparação com o antes e depois do lançamento do novo produto. Após ser 

calculado o patrimônio líquido que a empresa possui, confirmou-se o que já era 

esperado através da análise das tabelas anteriores, a empresa teve um salto em seu 

patrimônio líquido de R$ 1.174.520,94 para R$ 1.681.954,18 isso refletindo em um 

aumento de mais de 43% no final. 

A vantagem do aumento do patrimônio líquido da empresa nota-se pelo fato 

da mesma ter alcançado um acúmulo nos lucros do exercício, que totalizaram R$ 

235.019,89 no segundo semestre. Também notou-se que a empresa teve um 

aumento nos valores do seus veículos e maquinários, significando que a empresa 

buscou uma ampliação da sua linha de produção e em logística. 
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Tabela 8: Balanço Patrimonial – Ativo  

PERIODO ANTERIOR AO LANÇAMENTO – 
SET 2015/ FEV 2016 

PERIODO PÓS LANÇAMENTO – MAR 2016/ 
AGO 2016 

ATIVO ATIVO 

CIRCULANTE CIRCULANTE 

DISPONÍVEL DISPONÍVEL 

Caixa R$ 57.284,00 Caixa R$ 168.310,00 

Bancos c/ movimento R$ 9.105,00 Bancos c/ movimento R$ 84.909,00 

Bancos c/ aplicação   Bancos c/ aplicação   

CRÉDITOS CRÉDITOS 

Duplicatas a Receber R$ 84.023,00 Duplicatas a Receber R$ 170.346,88 

Cheques a receber R$ 25.126,00 Cheques a receber R$ 84.909,00 

Impostos a recuperar R$ 0,00 Impostos a recuperar R$ 0,00 

Adiantamento a 
funcionários R$ 8.500,00 

Adiantamento a 
funcionários R$ 6.850,00 

ESTOQUES ESTOQUES 

Matéria-Prima R$ 115.819,00 Matéria-Prima R$ 180.005,00 

Produtos Acabados R$ 118.700,00 Produtos Acabados R$ 142.828,00 

    

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

Empréstimos a sócios R$ 0,00 Empréstimos a sócios R$ 0,00 

Investimentos temporários 
a L.P. R$ 71.090,00 

Investimentos 
temporários a L.P. R$ 59.863,00 

    

PERMANENTE PERMANENTE 

IMOBILIZADO IMOBILIZADO 

Imóveis R$ 0,00 Imóveis R$ 0,00 

Maquinários R$ 284.838,00 Maquinários R$ 312.052,00 

Veículos R$ 476.133,00 Veículos R$ 558.985,00 

(-) Deprec. Acumulada R$ 76.097,10 (-) Deprec. Acumulada R$ 87.103,70 

    

TOTAL ATIVO R$ 1.174.520,90 TOTAL ATIVO R$ 1.681.954,18 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Tabela 9: Balanço Patrimonial - Passivo 

PERIODO ANTERIOR AO LANÇAMENTO – SET 
2015/ FEV 2016 

PERIODO PÓS LANÇAMENTO – MAR 
2016/ AGO 2016 

PASSIVO PASSIVO 

CIRCULANTE CIRCULANTE 

Fornecedores R$ 44.733,80 Fornecedores R$ 226.923,08 

Obrigações fiscais R$ 9.854,00 Obrigações fiscais R$ 15.475,00 

Obrigações sociais e 
trabalhistas R$ 1.058,00 

Obrigações sociais e 
trabalhistas R$ 2.385,00 

    



37 

 

EXIGÍVEL A L.P. EXIGÍVEL A L.P. 

Fornecedores a pagar R$ 0,00 
Fornecedores a 
pagar R$ 0,00 

Empréstimos a pagar R$ 279.554,00 Empréstimos a pagar R$ 362.398,00 

    

RESULTADOS DO EXERCÍCIO FUTURO RESULTADOS DO EXERCÍCIO FUTURO 

Aluguéis ativos a vencer R$ 15.924,00 
Aluguéis ativos a 
vencer R$ 15.924,00 

    

PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital social R$ 450.000,00 Capital social R$ 450.000,00 

Lucro do Exercício R$ 51.323,00 Lucro do Exercício R$ 235.452,00 

Lucros Acumulados R$ 322.074,10 Lucros Acumulados R$ 373.397,10 

    

TOTAL PASSIVO R$ 1.174.520,90 TOTAL PASSIVO R$ 1.681.954,18 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Na Tabela 10 são apresentadas as informações referentes a análise dos 

indicadores, afim de avaliar a saúde financeira da empresa e responder ao último 

objetivo desta pesquisa. O índice de liquidez seca mede a capacidade que a 

empresa tem de honrar com suas despesas imediatas, já a corrente mostra que em 

cada R$ 1,00 aplicado em haveres quanto a empresa deve de direitos. Em uma 

comparação com o antes e o pós-lançamento, notou-se que a empresa apresentou 

uma diminuição destes índices. Isso, possivelmente, pelo aumento do seu passivo 

circulante, que devido ao lançamento do novo produto e o aumento de seu 

faturamento, a empresa precisou aumentar o seu capital de giro e assim 

consequentemente um aumento do passivo de fornecedores e empréstimos a pagar.  

Endividamento total da empresa é a proporção dos ativos que a empresa 

possui mas na proporção de que estão financiados por capitais de terceiros, em uma 

relação com o antes e pós lançamento, a empresa teve um aumento do seu 

endividamento, indo de 53% para 58%. Este aumento do percentual de 

endividamento da empresa foi ocasionado pela mesma situação do aumento da 

liquidez seca e corrente, devido ao aumento da dívida com fornecedores e 

empréstimos a pagar a empresa. Esta situação ocorre a um curto prazo, a empresa 

necessitou aumentar seus estoques e outros investimentos para este lançamento, 

mas a longo prazo, principalmente pelo aumento da sua margem de lucratividade, 

esses números de endividamento devem normalizar. 
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Índice de como margem bruta nada mais é que a rentabilidade bruta que a 

empresa possui. A margem bruta é totalizada antes da dedução das despesas com 

o imposto de renda. O lucro bruto é dividido pela receita liquida da empresa gerando 

um percentual que mostrará em quanto por cento está sendo o lucro da empresa. A 

margem bruta representa o percentual antes da dedução do imposto de renda.  

No primeiro momento da avaliação deste índice, totalizado pela somatória dos 

dois primeiros trimestres a empresa obteve um lucro bruto de 5,9%, após o 

lançamento do novo produto a empresa teve um salto desde índice para 15,7%. Ou 

seja, com o aumento do faturamento da empresa, esta mesma obteve uma melhora 

na sua marguem bruta resultando em uma maximização dos seus lucros. 

A margem líquida nada mais é que a margem bruta pós dedução do imposto 

de renda, este calculado em 15%. Antes do lançamento do novo produto a empresa 

tinha uma margem líquida de 5%, após o lançamento do novo produto, a empresa 

teve um aumento 13,4%. Este percentual mostra o lucro líquido que a empresa 

possui na avaliação deste segundo semestre. 

  Retorno do patrimônio líquido mostra a rentabilidade que a empresa tem 

sobre o capital investido, no antes lançamento a empresa tinha um índice de 6,2% 

que subiu para 22,2% após o lançamento, mostrando a maior rentabilidade que a 

empresa obteve. 

 

Tabela 10: Análise dos indicadores do período anterior e posterior o lançamento 

ÍNDICES FÓRMULA ANTES PÓS  

Liquidez seca 
Ativo circulante-estoques 

2,67 2,18 
PC (Passivo Circulante) 

Liquidez Corrente 
AC (Ativo Circulante) 

3,34 2,69 
PC (Passivo Circulante) 

Endividamento total 
PC + Exigível a L.P. 

53% 58% 
Ativo Total 

Margem Bruta 
Lucro Bruto 

5,9% 15,76% 
Receita Liquida 

Margem liquida 
Lucro liquido 

5% 13,4% 
Receita Liquida 

Retorno no Patrimônio líquido 
Lucro liquido 

6,2% 22,2% 
Patrimônio Liquido 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 



39 

 

Foi demonstrado anteriormente que a empresa, após o lançamento do novo 

produto, alcançou um aumento em seu faturamento. Portanto, através da análise na 

Tabela 11 pode-se identificar qual era a participação de cada produto em percentual 

no faturamento da empresa no fechamento do primeiro semestre e segundo 

semestre sucessivamente. Esta tabela visa demonstrar se esse aumento de 

faturamento foi proporcional em cada produto, ou somente no produto lançado. 

 Ao analisarmos os dados a seguir, não pode-se concluir que os produtos que 

apresentaram uma diminuição no seu percentual em relação ao faturamento 

obrigatoriamente tiveram uma diminuição nas vendas, pois o percentual não 

demonstra o volume vendido e sim sua contribuição no faturamento total. Uma 

análise em uma visão geral notou-se que ouve uma queda de participação em 9 

produtos, avaliando sua participação geral. Consequentemente, 4 produtos 

apresentaram um aumento na participação. Pode-se chamar atenção para o F.S. 

Economy 60x12 que partiu de 14,95%, na participação do faturamento, alcançando 

27,26% após o lançamento do produto.  

O produto lançado, F.D. Sensepaper 100% Celulose, obteve uma participação 

de 23,45% no faturamento geral da empresa. Os produtos que obtiveram uma maior 

queda, foram os produtos de folha dupla. A explicação demonstrada pelo gerente da 

empresa é que isso era esperado, pois o novo produto lançado também tinha como 

característica ser folha dupla. Mesmo não tendo totalmente as mesmas 

características dos outros produtos, alguns clientes optaram pela substituição dos 

folhas dupla vendidos pela empresa, ao invés de acrescentar de mais um produto a 

gondola. 

 

Tabela 11: Análise da participação de cada produto em relação ao faturamento 

Fev. 2016 % Ago.2016 % 

F.S. Neutro 30x4 11,46 F.S. Neutro 30x4 7,98 

F.S. Neutro 60x4 25,91 F.S. Neutro 60x4 14,05 

F.S. Neutro 60x8 9,7 F.S. Neutro 60x8 7,98 

F.S. Economy 60x12 14,95 F.S. Economy 60x12 27,26 

F.S. Golden 60x4 3,61 F.S. Golden 60x4 1,22 

F.D. Excellence 30x4 0,9 F.D. Excellence 30x4 0,65 

F.D. Premium 30x4 9,41 F.D. Premium 30x4 2,31 

F.D. Premium 30x12 21,4 F.D. Premium 30x12 12,25 

Rolão 300 MT 0,46 Rolão 300 MT 0,4 

Toalha Branca 20x20 1,06 Toalha Branca 20x20 1,25 
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Toalha Branca 20x21 0,24 Toalha Branca 20x21 0,21 

Toalha Branca 20x23 0,41 Toalha Branca 20x23 0,46 

Toalha 100% celulose 20x20 0,49 Toalha 100% celulose 20x20 0,53 

  
F.D. Sensepaper 100% Cel. 23,45 

Fonte: Dados da pesquisa (2016) 

 

Os dados levantados da pesquisa foram todos coletados a campo, com uma 

pesquisa documental e entrevista ao responsável pela empresa, avaliando-se dados 

da empresa coletados em relatórios. O intuito da apresentação de resultados era de 

que o estudo demonstrasse a mudança da empresa após o lançamento do novo 

produto, visando sempre a comparação do antes e o pós-lançamento para se ter um 

resultado numérico no final. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Conclui-se neste trabalho que todos os seus objetivos foram alcançados, 

demonstrando o intuito do estudo que era a comparação dos dados do antes e após 

lançamento do novo produto. 

A apuração do lucro líquido da empresa tem como intuito a demonstração do 

objetivo principal de qualquer empresa que é a lucratividade. O lucro líquido visou o 

resultado após o recolhimento do imposto de renda. A somatória dos 4 primeiros 

trimestres avaliados, separados em 2 antes e 2 após totalizaram R$ 235.019,89. 

Sendo que nos dois primeiros períodos posteriores ao lançamento, a empresa 

alcançou um aumento de R$ 183.93,13 em relação aos primeiros dois trimestres 

anteriores ao lançamento do produto. Esta comparação demonstrou que a empresa, 

após o lançamento deste produto apresentou um crescimento alto. Isso pode ser 

alcançado através do aumento de faturamento que auxiliou na divisão dos seus 

custos fixos diminuindo assim o custo dos produtos vendidos. 

Avaliou-se também a receita da venda líquida da empresa, que é a receita 

bruta menos os impostos que incidem sobre a venda dos produtos. No estudo foram 

coletados dados que resultado na somatória de R$ 1.015.492,10, este resultante do 

antes lançamento do novo produto e R$ 1.753.561,50 no pós-lançamento. Avaliando 

estes dados notou-se que a empresa consegui um aumento de 72,68% na sua 

receita. Grande parte deste faturamento é resultando do lançamento deste novo 

produto. Mas também, devido ao lançamento deste produto, a empresa conseguiu 

abrir novos mercados e consequentemente levando o mix de produtos da empresa 

junto nas vendas. 

Para a finalização da comparação foram comparados o patrimônio líquido da 

empresa nos mesmos conformes as avaliações anteriores. A empresa alcançou um 

aumento nos seus veículos, maquinários, lucros do exercício, todos esses 

resultantes do crescimento da empresa, pois apesar da mesma ter maquinários 

suficiente para produção, precisou-se de um investimento para o aumento da sua 

velocidade de produção. Também necessitou-se de investimento em veículos, estes 

para entrega dos produtos aos clientes. 

As avaliações dos índices da empresa relataram o que já era esperado que, 

com o lançamento de um novo produto a empresa aumentou seu endividamento, 

liquidez seca e corrente, pelo fato de ter sido necessário buscar investimentos para 
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o lançamento. Mas por outro lado teve um grande aumento na margem líquida, bruta 

e no retorno do patrimônio líquido, o qual demonstraram o quão rentável ficou o 

negócio após o lançamento do novo produto. 

O resultado final deste trabalho é de que as empresas devem sempre buscar 

um crescimento e utilizar-se de estudos para saber onde está devendo aos seus 

clientes, quais as necessidades que estes têm. Ou como por exemplo este trabalho, 

que demonstrou que o atendimento a um nicho de mercado, o qual a empresa não 

atendia, trouxe resultados muito satisfatórios para a organização. 
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