
FAT – FACULDADE E ESCOLA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISE COMPARATIVA PÓS-IMPLANTAÇÃO 
DE FLUXO DE CAIXA NA LOJA VANUBELA: UM 
ESTUDO DE CASO 

 
 
 
 
 
 

 
VANUZA POZER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAPEJARA/RS 

2017 



VANUZA POZER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANÁLISE COMPARATIVA PÓS-IMPLANTAÇÃO 
DE FLUXO DE CAIXA NA LOJA VANUBELA: UM 

ESTUDO DE CASO 

 
 
 
 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial para 
obtenção do título de Bacharel em 
Administração da FAT – Faculdade e 
Escola. 

 

Orientador: Prof. (a). Me. Izabel 
Cristine Lopes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAPEJARA/RS  

2017 



 
 
 
 
 
 
 
 

Vanuza Pozer 
 

 
ANÁLISE COMPARATIVA PÓS-IMPLANTAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA NA LOJA 
VANUBELA: UM ESTUDO DE CASO 
 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC foi julgado adequado para a 
obtenção do título de Bacharel em Administração e aprovado em sua forma final 
pelo Curso de Administração da FAT – Faculdade e Escola. 

 
 
 

Prof. Me. Lidiane Cássia Comin 
Coordenadora do Curso de Administração da FAT 

 
 

Apresenta à comissão examinadora integrada pelos seguintes professores: 
 
 
 
 

Orientador (a): Prof. Me. Izabel Cristine Lopes 
 
 
 
 
 
 

Prof. Anderson Paulo Polese 
Membro da Banca Examinadora 

 
 
 
 

Prof. Cassiano Tiago Lumi 
Membro da Banca Examinadora 

 
 
 

Prof. Claudecir Bleil 
Membro da Banca Examinadora 

 
 



 
 
 

 

Aos meus familiares pelo apoio, paciência e palavras de incentivo durante a jornada. 



AGRADECIMENTOS 

 
Primeiramente a Deus, por sempre iluminar nossos caminhos, pelas 

oportunidades existentes e fazer de cada dia uma vitória. 

Agradeço aos meus familiares pelo apoio, motivação nos momentos difíceis 

e compreensão. 

Aos amigos, que encontrei no decorrer do curso, pela amizade e 

companheirismo, por estarem juntos na realização deste trabalho e por tudo que 

pudemos compartilhar na convivência, na alegria, nas descobertas; enfim, pelo que 

dedicamos e aprendemos. 

A professora Izabel Cristine Lopes, sob cuja valiosa orientação que pude 

desenvolver neste trabalho, pelo tempo dedicado, pela confiança, respeito, boa 

vontade demonstradas. 

Aos professores, pelo conhecimento transmitido que contribuíram para a minha 

formação profissional. 

Agradeço a FAT - Faculdade e Escola, bem como seu corpo docente. A todos 

que de alguma forma ajudaram, agradecemos por acreditarem no nosso potencial. 



 

RESUMO 

 
O Fluxo de Caixa é uma importante ferramenta de controle gerencial para 

as empresas, pois através deste, é possível visualizar a movimentação financeira e 

assim tomar decisões mais assertivas. O presente trabalho objetivou realizar um 

estudo de caso na Empresa Vanubela Confecções, localizada na cidade de 

Tapejara – RS. Tal empresa possuía apenas anotações informais de controle 

financeiro, porém nenhuma ferramenta que pudesse auxiliar nas tomadas de 

decisão. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória, com abordagem 

quantitativa e procedimento técnico sendo um estudo de caso e pesquisa 

documental.  Os resultados demonstram que a empresa tem mais de 70% dos seus 

ativos localizado nos seus estoques, o que foi demonstrado pela análise da planilha 

de estoques. Pela implantação e análise do fluxo de caixa no trimestre 

correspondente a junho, julho e agosto de 2017, constatou-se que a sazonalidade 

e a necessidade de compras a cada nova estação, tem gerado alta nos estoques, 

fato este que demanda melhor controle financeiro e planejamento de compras, para 

que assim a Loja Vanubela mantenha a liquidez e consiga ser competitiva em seu 

mercado de atuação.  

  

Palavras-chave: Organização; Controles; Fluxo de caixa. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento é um dos objetivos das empresas, para que isso aconteça, é 

necessária uma boa gestão dos recursos. O crescimento da empresa a torna 

competitiva e mantendo-se mercado. 

Um dos aspectos primordiais é a gestão dos recursos financeiros, e para que 

isto ocorra, deve-se criar sistemas de controle e de gestão que auxiliem no 

planejamento e na utilização dos recursos de forma eficiente e eficaz. 

O controle financeiro desempenha um papel importante na tomada de decisão 

da empresa sendo relevante no planejamento das necessidades, no levantamento dos 

recursos disponíveis, na obtenção de financiamentos de forma mais vantajosa, na 

aplicação criteriosa dos recursos e principalmente proporcionando uma visão 

sistêmica de que todos os setores que integram a empresa, pois todos estão 

diretamente envolvidos. 

O controle de gestão ou administração financeira trata-se da forma como é 

administrado o dinheiro, este controle deve ser igualmente aplicado em qualquer 

empresa que tenha como objetivo o crescimento sustentável, pois a saúde financeira 

é que vai garantir a prosperidade, fundamental para as atividades da empresa. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Os controles financeiros servem para medir a temperatura, o estado de saúde 

da empresa para a tomada de decisão. Para que a empresa possa prosperar ou tenha 

perspectiva de futuro, são necessários controles, utilizados para acompanhar a 

situação da empresa. A partir destes controles serão tomadas as decisões de compra, 

venda forma de pagamento, capital de giro, entre outras ferramentas que irão 

proporcionar uma visão clara das possibilidades de aquisição e negociação. 

Toda empresa precisa ser competitiva no mercado, mas para isso precisa de 

uma boa gestão financeira. No caso das empresas familiares, a gestão financeira 

exige ainda maior atenção, uma vez que muitos casos, as finanças pessoais e 

profissionais se misturam. Assim visando uma gestão financeira eficiente é necessário 

que existam controles financeiros, contribuindo na tomada de decisão e sendo 

definitiva para estabelecer um controle de caixa, de estoque, saber o que se tem a 

receber e principalmente para planejar as compras.  

 Com base no exposto, a pergunta de pesquisa é: em que medida a loja 
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Vanubela tem relatórios de gestão que possibilitem o controle financeiro da empresa? 

 
1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Para a boa gestão de uma empresa, o gestor precisa atentar-se para áreas que 

vão desde logística, marketing, gestão de recursos humanos, a finanças. Deve-se 

considerar que todos os setores são interdependentes, porém, o setor de finanças é 

o alimentador dos demais, por possibilitar através de recursos financeiros que todos 

os outros possam existir como exemplo, pode-se citar o setor de recursos humanos 

e as contratações, que só podem ser realizadas considerando-se a viabilidade 

financeira e os custos que incidem sobre as mesmas, as decisões de marketing, 

pesquisa e desenvolvimento de produtos dependem dos recursos financeiros e assim 

todos os outros setores de uma empresa. Para que tudo isso aconteça, o setor 

financeiro precisa estar alinhado, as informações devem estar completas e 

organizadas. 

A loja Vanubela possui alguns registros das movimentações financeiras, porém 

as informações encontram-se desorganizadas e desta forma não permitem uma 

visualização da realidade das finanças da empresa, o que poderia ocasionar a tomada 

de decisões equivocadas. Neste trabalho as informações serão organizadas em fluxos 

de caixa, sendo que o período de coleta destas informações foi nos meses de julho, 

agosto e setembro de 2017. 

Os controles financeiros não se resumem ao fluxo de caixa, porém, para dar 

uma visão da situação financeira da empresa, serão as ferramentas utilizadas. 

 
1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1. Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é implantar e analisar o fluxo de caixa do trimestre 

correspondente aos meses de julho, agosto e setembro de 2017 da empresa 

Vanubela. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Ampliar o conhecimento sobre gestão financeira, seus conceitos e 

aplicabilidade. 

 Identificar os controles financeiros existentes na empresa. 

 Implantar fluxo de caixa de forma que este auxilie na tomada decisões 
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futuras. 

 Acompanhar e analisar a implantação do fluxo de caixa no trimestre: 

meses de julho, agosto e setembro de 2017  

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Uma empresa organizada, com uma boa gestão financeira, tem capacidade de 

inovar, terá uma visão maior do mercado e com isso consegue construir um diferencial 

para atingir seus objetivos e prosseguir saudável. A saúde da empresa depende da 

forma como é administrada, do conhecimento que se tem do seu próprio negócio, 

controle, organização são vitais. 

Muito comum na empresa familiar que as finanças de misturem, ou seja, não 

se tem clareza dos resultados atingidos, por isso realizar a gestão com base nas 

ferramentas da Administração financeira é importante e necessário a qualquer 

negócio. 

Para que a empresa em estudo tenha um bom desempenho, se faz necessário 

uma boa gestão financeira, pois o sucesso da empresa gira em torno de suas finanças, 

que envolve o planejamento, a análise e o controle das atividades financeiras e 

administrativas da empresa. 

Este trabalho tem o objetivo de realizar uma análise financeira da empresa, 

organizando as informações através de relatórios, e principalmente, elaborar o fluxo 

de caixa de forma que passe a ser utilizado como uma ferramenta de gestão. 



13 
 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para dar embasamento a pesquisa, utilizou-se autores que são referência em 

gestão e administração financeira, pois somente assim se pode ampliar a visão sobre 

os conceitos que foram trabalhados e colocados em prática. Os principais autores 

foram Gitman, Porter, Martins, Padoveze entre outros que estão citados no referencial. 

 
2.1 PLANEJAMENTO 

O planejamento é uma ferramenta para que a empresa possa fazer planos para 

otimizar o alcance de um determinado objetivo, o planejamento consiste em uma 

grande tarefa de gestão e administração. Está sempre preparado para fazer a 

preparação organização e estrutura de um determinado objetivo. 

Segundo Oliveira (2007 p. 142) “O planejamento é um processo continuo que 

envolve um conjunto complexo de decisões inter-relacionadas que podem ser 

separadas de forma diferentes”. 

Para Weston (2000, p. 343), “O processo de planejamento começa com a 

especificação dos objetivos da empresa, após o que a administração divulga uma 

série de previsões e orçamentos para cada área significativa da empresa”. 

Planejamento é um dos fatores mais importantes da vida de uma empresa, 

visto que através dele pode se prever fatores de risco, metas e objetivos atingidos, e 

juntamente com outros instrumentos medir situações da empresa. Podemos citar 

vários tipos de planejamento abaixo, os mais importantes e utilizados no ambiente 

empresarial. 

 
2.1.1 Planejamento Financeiro 

Planejamento financeiro é usado tanto para pessoa física como para pessoas 

jurídicas privadas ou públicas. O planejamento financeiro proporciona um 

direcionamento para as decisões financeiras, é também uma ferramenta da 

administração financeira que consiste no processo da organização. 

Segundo Ross (1998, p.82), “Planejamento Financeiro formaliza a maneira 

pelo qual os objetivos financeiros podem ser alcançados. Em visão mais sintetizada, 

um plano financeiro significa uma declaração do que a empresa deve realizar no 
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futuro”. O planejamento dá a empresa subsídios, para que não seja surpreendida e 

possa ter uma alternativa já prevista, caso tenha que tomar uma decisão. 

Segundo Weston (2000, p.342), “O planejamento financeiro envolve a 

realização de projeções de vendas, renda e ativos baseados em estratégias 

alternativas de produção e de marketing, seguidas pela decisão de como atendes às 

necessidades financeiras previstas”. 

Uma empresa tem como principal objetivo à criação e obtenção de valor, 

entretanto outros objetivos também estão implícitos dos quais destaca se, uma maior 

taxa de retorno do capital, participação do mercado, obtenção de recursos financeiros. 

Um bom planejamento financeiro é a forma de garantir que os objetivos e planos 

traçados em relação às áreas particulares de operação da empresa sejam viáveis e 

internamente coerentes. 

O planejamento financeiro ajuda a estipular metas, deixando os gestores 

motivados, oferecendo os mecanismos para avaliação dos resultados, mas para um 

efetivo planejamento financeiro, torna-se necessário pensar e estruturar também o 

planejamento estratégico que é outra ferramenta importante para a gestão de uma 

empresa. 

 
2.1.2 Planejamento estratégico 

O Planejamento Estratégico tem o propósito de fazer com que a empresa 

tenha a possibilidade de modelar o futuro ao invés de apenas tentar antecipá-lo, ou 

seja, ele estabelece quais os caminhos a serem percorridos para atingir o objetivo 

desejado. 

O planejamento estratégico é o processo administrativo que 
proporciona sustentação metodológica para se estabelecer a melhor direção 
a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com os 
fatores externos – não controláveis – e atuando de forma inovadora e 
diferenciada. (OLIVEIRA, 2007, p. 17). 

 
O Planejamento Estratégico deve refletir o conjunto dos planos de todas as 

áreas da empresa, ou seja, devem-se entender os objetivos pretendidos pela empresa 

como um todo e suas repercussões em cada uma de suas áreas, através da análise 

da natureza do problema que deseja resolver com a sua adoção, segundo Catelli 

(2002), 
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A fase do planejamento estratégico tem como premissa 
fundamental assegurar o cumprimento da missão e da continuidade da 
empresa. A elaboração de um planejamento estratégico é uma tarefa que 
não é simples, pois requer sabedoria, sem a qual os seus resultados práticos 
podem ser insípidos, com benefícios que não superam os custos de 
realização. (Catelli 2002 p. 23) 

 

Portanto, conhecer a ferramenta e aplicar ela de forma adequada as 

necessidades da empresa, é primordial para seu correto funcionamento, pois o 

planejamento é uma ferramenta necessária à empresa, seja estratégico, tático ou 

operacional, de acordo com o módulo ou patamar empresarial, podem ser encaixados, 

ou trabalhar com ambos. O principal é que através dele, chega se com maior 

segurança aos objetivos, traçam se as metas. 

 
2.1.3 Planejamento tático 

O Planejamento Tático é utilizado para traduzir os objetivos gerais e as 

estratégias da alta diretoria em objetivos e atividades mais específicas. 

O planejamento tático tem por objetivo otimizar determinada área 
de resultado e não a empresa como um todo. Portanto, trabalha com 
decomposições dos objetivos, estratégias e políticas estabelecidos no 
planejamento estratégico. (OLIVEIRA, 2007, p.18). 

 

O principal desafio neste nível é promover um contato eficiente e eficaz entre 

o nível estratégico e o nível operacional. De acordo com Oliveira (2007), o 

Planejamento Tático é desenvolvido pelos níveis organizacionais intermediários, 

tendo como principal finalidade a utilização eficiente dos recursos disponíveis para a 

consecução de objetivos previamente fixados, segundo uma estratégia 

predeterminada, bem como as políticas orientadas para o processo decisório da 

empresa. 

 

2.1.4 Planejamentos operacionais 

É a formalização a concretização dos objetivos, a implementação das ações 

que foram desenvolvidas e estabelecidas pelo nível tático, é à base de controle e 

avaliação de desempenho, pois é o parâmetro para qualificar a eficácia atingida pela 

execução das operações realizadas. 

De forma mais específica, ele é a representação quantitativa das 
diretrizes emanada do planejamento estratégico e embasada nas premissas 
operacionais que redundaram da opção escolhida na fase do pré 
planejamento operacional como a melhor alternativa de viabilizar 
operacionalmente aquelas diretrizes. (NASCIMENTO; REGINATO, 2007, 
p.139). 
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É nessa fase que se identificam e escolhem as alternativas operacionais que 

vão viabilizar as diretrizes estratégicas esboçadas no planejamento estratégico. São 

planos com foco no médio prazo e com um pouco menos de detalhes que o 

Planejamento Estratégico, mais ainda se mantendo enxutos e com certa visão 

holística. 

Uma das principais diferenças do planejamento estratégico para o 

planejamento tático é que o primeiro é voltado para a organização com um todo, já o 

segundo é orientado as áreas e departamentos da empresa, sendo o detalhamento 

com os meios para atingir os objetivos e metas da organização. Podemos dizer que 

o planejamento tático é a decomposição do planejamento estratégico para cada 

setor, para cada área da empresa. 

O planejamento determina que a empresa desenvolva seu conjunto de tarefas 

maiores, de maneira disciplinada e organizada, visando atingir objetivos que a levarão 

a um futuro melhor. 

Por sua importância, o planejamento deve ser desenvolvido pelo conjunto das 

principais lideranças da empresa, como forma de fortalecimento de ideias. 

Planejar estrategicamente significa compatibilizar as oportunidades 

oferecidas pelo ambiente externo às condições internas ou não da empresa, de modo 

a satisfazer seus objetivos futuros. Pode se dizer que para se efetuar um planejamento 

é necessário responder a três perguntas: 

 Onde estamos? 

 Para onde queremos ir? 

 Como chegar lá? 

Para responder estas questões se faz necessário seguir alguns passos 

imprescindíveis: 

 Determine a meta 

O caminho pelo qual se deseja seguir é o ponto de partida do planejamento, e os 

objetivos de comunicação que se deseja alcançar devem ser bem estabelecidos. 

 Analise a organização 

É necessário conhecer bem a empresa, identificando de maneira detalhada quais 

são os pontos fortes e fracos da corporação. 

 Determine missão, visão e valores da corporação. 

A definição de missão, valores e visão da empresa devem ser totalmente conhecidas, 

permitindo que o planejamento siga de acordo com tais políticas da organização. 
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 Identifique seu público 

Além da empresa, deve ser analisado, também, o público com o qual se deseja 

conversar; podendo definir os melhores caminhos para chegar aos principais 

objetivos. 

 Identifique os objetivos da ação 

Demanda de mercado, interesses e políticas de relacionamento com stakeholders 

devem ser devidamente mapeados e identificados. 

 Defina objetivos, estratégias e metas 

É fundamental ter estabelecidos quais são os objetivos que se deseja alcançar, quais 

são as ferramentas que se possui para isso e em quais prazos isso deve ser 

realizado. 

 Planeje a ação 

Defina os planos que serão capazes de levar a empresa aos seus objetivos de 

maneira detalhada. 

 Faça a monitoração 

Cronogramas pode ser uma boa opção para avaliar o andamento dos planos que 

estão sendo postos em prática. 

 Avalie os resultados 

A partir do controle do planejamento, é possível avaliar os resultados da sua 

estratégia; modificando ou mantendo as ações que trouxeram bons ou maus 

resultados. REVISTA ATLAS (2001) 

 
2.2 GESTÃO FINANCEIRA 

A gestão financeira é a área da administração das empresas que estuda o 

desempenho eficaz do dinheiro. É uma parte importante dentro da organização para 

o crescimento e desenvolvimento da empresa. Por meio da gestão financeira é 

possível aumentar os lucros, controlar os fluxos de caixa e saídas de caixa e também 

ter uma estimativa da quantidade de recursos financeiros disponíveis na empresa. 

De acordo com Zeidan (2014), as empresas hoje estão sendo desafiadas a 

passar por situações difíceis e as estratégias precisam estar alinhadas, bem como o 

conhecimento sobre os aspectos financeiros que vão além do fluxo de caixa, pois 
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entender os conceitos da administração e da contabilidade são importantes para 

administrar e minimizar os riscos. 

Gomes (2012) aponta que constituir uma empresa significa que um ou mais 

indivíduos tiveram sua vontade formalizada e reunidos passam a ter objetivos em 

comum, que do ponto de vista econômico, o que se busca é o lucro. 

Portanto, conhecer as ferramentas que proporcionam uma gestão eficaz dos 

ativos da empresa, torna-se o ponto inicial para o trabalho a ser desempenhado, pois 

ninguém irá mobilizar ativos para não lucrar. 

 
2.2.1 Funções da administração financeira 

A administração financeira precisa ser orientada por um planejamento, por isso 

as maiorias das decisões tomadas pela empresa são feitas em termos financeiros com 

isso precisa de instrumentos confiáveis que ajudem a aperfeiçoar os rendimentos de 

caixa ou estimar as necessidades futuras de financiamentos para poder tomar 

decisões certas e oportunas. Para isso é feito um planejamento, e é necessário o 

conhecimento em cada faze que se entregue a administração. 

Segundo Brigham, Gapenski, Ehrhardt (2001), finanças consistem em três 

áreas inter-relacionadas: mercados monetários e de capitais, investimentos, 

administração financeira, que envolvem decisões dentro das empresas, as 

oportunidades dentro de cada área são muitas e variadas. 

Gitman (2011) fala que os profissionais de todas as áreas de responsabilidade 

em cada empresa precisam interagir com o pessoal e os procedimentos de finanças 

para desempenhar suas tarefas. Para que o pessoal de finanças possa fazer 

previsões e tomar decisões uteis, devem estar dispostos e habilitados a conversar 

com colegas de outras áreas. 

É essencial para uma empresa que todos estejam interligados, as 

oportunidades na área de administração financeira surgem a cada pouco, precisa-se 

estar sempre disposto a mudar, nas empresas pequenas a maioria das vezes quem 

faz esse trabalho é o departamento de contabilidade. 

Gitman (2011) dá um exemplo bem simples de como as pessoas precisam 

estar dispostos e habilitados a conversar com colegas de outras áreas. Por exemplo: 

ao avaliar um novo produto, o gerente financeiro precisa obter da equipe de 

marketing 
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previsões de vendas, diretrizes de precificações e estimativas de publicidade e 

promoção. 

A função de administração financeira pode ser genericamente descrita por meio 

de seu papel na organização e sem o gerenciamento das finanças torna-se quase que 

impossível à empresa funcionar e ter sua sustentabilidade, por isso às ferramentas de 

gestão é imprescindível. 

 
2.2.2 Conceitos demonstrativos 

Um dos principais objetivos de uma organização deve ser a demonstração 

financeira da mesma, pois as empresas são obrigadas a prestarem contas 

anualmente através de demonstrativos financeiros e eles são uma das principais 

ferramentas para o controle financeiro. 

Segundo Brigham, Eugenio Gapenski (2001) deve ser intuitivamente claro que 

não é fácil traduzir ativos físicos em números, que é o que fazem os contadores 

quando constroem as demonstrações financeiras. 

Para Padoveze (2010, p 83) é importante lembrar que o fluxo de caixa pode ser 

elaborado por consulta e acumulação de dados das contas representativas das 

disponibilidades, bancos e aplicação financeira. Notasse que é muito comum pensar 

que fluxo de caixa é de competência exclusiva do setor financeiro da empresa, e que 

o contador não tem condições para sua elaboração. 

 
2.2.3 Fluxo de caixa 

O fluxo de caixa é o lançamento e o controle sobre a movimentação que o caixa 

possui de qualquer empresa. Apresentando as entradas e saídas de recursos 

financeiros da mesma ocorrida em curto e médio prazo, o fluxo de caixa assume um 

importante papel no planejamento financeiro da empresa. Deve ser constantemente 

ser revisto e atualizado, o fluxo de caixa é muito utilizado por administradores 

financeiros, pois é um dos instrumentos que mais se utiliza no equilíbrio financeiro. 

Securato (2007 p.27) diz que o “fluxo de caixa de um projeto ou investimento 

é o conjunto das entradas e saídas de capital ao longo do tempo”. É essencial para 

uma empresa elaborar um modelo de fluxo de caixa que atenda suas necessidades 

de 
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informação, para não ser surpreendida pela falta de dinheiro para saldar algumas 

dividas, podendo prever isso e tomar algumas atitudes antes, antecipando o 

recebimento dos clientes e/ou postergando despesas que não atrapalhem o 

andamento da empresa ou tentando diminui-las, qualquer atitude que evite 

pagamentos de juros ou falta de caixa. 

Oliveira (2005, p.56) contribui dizendo 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”. 

Através do fluxo de caixa, poderá ser previsto como se comportara o caixa 

futuramente, proporcionando tomadas de decisões que controle. Segundo Padoveze 

(2010): 

 o fluxo de caixa é um instrumento de controle que ajuda o empresário 
a tomar decisões de toda a movimentação de capital (entrada e saída) da 
empresa em um determinado período de tempo. Notasse que é muito 
comum pensar que o fluxo de caixa é de competência exclusiva do setor 
financeiro de uma empresa, e que o contador não tem condições para sua 
elaboração. Raramente vemos o fluxo de caixa sendo elaborado pelo setor 
de contabilidade. É considerado, inclusive, peça- chave na administração 
financeira (PADOVEZE, 2010.p.52) 

 

Seu objetivo dentro da empresa é organizar os gastos da organização, criando 

uma base para que ajude o empresário a administrar melhor e com mais segurança 

seus gastos (débitos e créditos), este processo quando é utilizado adequadamente 

correto em todas as movimentações da empresa ajuda a promover o controle e 

planejamento financeiro atual e futuro da empresa. 

 
2.2.4 Fluxo de caixa projetado 

O fluxo de caixa é apontado como uma das principais ferramentas gerencial, 

pois dessa forma permite visualizar as operações feitas pela empresa, auxilia nas 

tomadas de decisões, medindo as necessidades futuras de recursos, e também a 

capacidade de pagamento dos compromissos assumidos pela empresa. Segundo 

Silva (2001 p.52) 

Caixa projetado é todo o planejamento antecipado do fluxo de caixa 
monetário da organização, é efetuada uma estimativa das receitas e gastos 
para os meses seguintes, tendo uma programação de quanto estará 
disponível para realizar novos projetos dentro da empresa ou até mesmo se 
haverá necessidade de fazer captação de novos recursos para a mesma. 
(Silva 2001, p.52)
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Concluindo, um dos principais objetivos do fluxo de caixa é melhorar a 

aplicação de recursos próprios e de terceiros nas atividades mais rentáveis da 

empresa. Quando a empresa pretende honrar uma obrigação com terceiros, ela 

precisa saber se na data do vencimento terá o dinheiro disponível para saldar o 

compromisso. Nestes termos, o centro de interesse estará voltado para o disponível, 

ou seja, os saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras da empresa. Acresce-

se que, numa conjuntura econômica como a brasileira, nenhuma empresa pode se 

dar ao luxo de deixar seus recursos ociosos. 

 
2.2.5 Fluxo de caixa descontado 

Segundo Lemes Junior, Rigo e Cherobim (2002), o fluxo de caixa descontado 

é um método de informação de suporte a elaboração do orçamento de capital, onde 

o propósito é avaliar sua disponibilidade financeira. 

Segundo Assaf Neto (2003), o fluxo de caixa descontado é estimado pelos 

benefícios de caixa esperado no futuro e descontado por uma taxa de atratividade que 

reflete o custo de facilidade dos vários provedores de capital. 

No fluxo de caixa “os valores encontram-se todos descontados para a data 

presente por meio de uma taxa de desconto definida para o investimento” KASSAIT 

et al (2000, p.60). 

O fluxo de caixa descontado é a principal metodologia para se avaliar uma 

empresa. Seu comportamento é bastante utilizado por bancos de investimentos, 

empresários e consultorias quando necessitam calcular o valor de uma organização, 

seja ela para fins internos ou de analises de investimentos. O fluxo de caixa 

descontado é a principal estrutura empregada para avaliar uma empresa Por isso o 

valor da empresa é determinado pelo fluxo de caixa descontado. 

 
2.2.6 Fluxo de caixa operacional 

Na maioria das vezes o fluxo de caixa adotado para a análise de investimento 

é o fluxo de caixa operacional, pois é apenas os valores relacionados ao ativo que são 

considerados. Abaixo segue o cálculo do fluxo de caixa operacional. 
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(+) Receita 

(-) Custos e despesas variáveis (-) Custos e despesas fixos 

(-) Depreciação 

= Lucro operacional 

(-) Imposto de Renda 

= Lucro Líquido Operacional (+) Depreciação 

=Fluxo de caixa Operacional 

O fluxo de caixa operacional é o resultado produzido pelos ativos denominados 

diretamente com a atividade da empresa. É denominado na demonstração do fluxo 

de caixa. Através dele pode-se calcular índice de liquidez diferente do que foi obtido 

no balanço patrimonial (ASSAF NETO e. SILVA, 2002). 

 

2.2.7 Fluxo de caixa diário 

O fluxo de caixa diário é o primeiro passo para se fazer uma análise financeira, 

deve ser projetado para o período futuro, é todo o movimento de entradas e saídas de 

recursos financeiros da empresa. Uma ferramenta da gestão financeira de uma 

empresa, que veja observe a demonstração e também a projeção em períodos futuros 

o resultado da mesma. Ele permite ao empresário a lançar suas contas a pagar e seus 

direitos a receber apurando assim o saldo disponível ou indisponível da empresa. 

Segundo Padoveze (2010, p.83) “a administração diária do fluxo de caixa possa 

ser elemento vital para o setor financeiro e de sua responsabilidade”. A sua 

necessidade de informação é imediata, e não pode de forma alguma esperar 

tratamento contábil de mais de algumas horas ou de um dia. Se o sistema de 

informação contábil não é construído para se terem saldos diários, pela questão da 

relação custo/benefício, então temos que deixar a administração diária da 

movimentação dos recursos financeiros para o setor de tesouraria. 

 
2.2.8 Receitas e despesas 

Receitas e despesa são usadas na contabilidade e finanças da empresa, em 

geral despesas são os gastos para direta ou indiretamente gerarem receita, seja por 
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pessoa física ou jurídica. As receitas são os recursos provenientes da venda de 

mercadoria ou de uma prestação de serviço. As despesas são todos os gatos que a 

empresa precisa ter para gerar uma receita, alguns exemplos de despesas são as 

contas de agua, luz, telefone, impostos e os salario. 

Na visão de Perez Júnior, Oliveira e Costa (2008), a receita pode ser um 

recurso proveniente de mercadoria ou serviço prestado, definidas pelo preço unitário 

de determinados produtos ou serviços, multiplicados pelas suas respectivas 

quantidades. 

Segundo Padoveze (2010, p.73) “Os valores da demonstração de 
resultados são obtidos pelos somatórios de todas as transações corridas com 
os respectivos valores no momento da contabilização, que conduzem aos 
movimentos mensais de doze meses de um exercício contábil”. 

 

Receita então é entrada de capital, se a empresa pegou um credito no banco, 

naquele mês o caixa fechou com essa entrada de dinheiro, mas o capital terá que ser 

pago em parcelas, com juros esse dinheiro foi pego para ser gasto em outra coisa. 

Essa capital irá sair, não poderá ser usado lá na frente na apuração dos 

resultados da empresa, ou seja, essa entrada só irá influenciar nas contas do fluxo de 

caixa e não contribuirá para o aumento do patrimônio da empresa. As despesas são 

gastos necessários que a empresa precisa fazer para manter seus bens ou serviços 

sem perdas e prejuízos (PEREZ JÚNIOR; OLIVEIRA; COSTA 2008). 

Segundo Lapponi (2007), trata-se de gastos relacionados ao produto e que 

são classificados quando o produto a que se destinam é gerado. Para o autor as 

despesas geradas são classificadas como gastos necessários para a realização de 

vendas. 

 
2.2.9 Custos fixos e variáveis 

Os custos fixos de uma empresa são todos aqueles que são menos capazes 

de apresentar variações de acordo com o tanto de vendas. Os custos variáveis 

apresentam os gastos que aumentam e diminuem conforme o nível de atividade. Em 

geral os custos fixos são alugueis telefones, internet itens que se mantem estável 

mensalmente. 

Conforme Crepaldi (2004) os custos fixos e variáveis, classificam-se acordo 

com o nível de atividade. 
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Custos fixos são aqueles cujo total não varia proporcionalmente ao 
volume produzido. Por exemplo: aluguel, seguro de fábrica, etc. Um aspecto 
importante a ressaltar é que os custos são fixos dentro de determinada faixa 
de produção e, em geral, não são sempre fixos, podendo variar em função 
de grandes oscilações no volume de produção (...). Os custos variáveis são 
os que variam proporcionalmente ao volume produzido. “Por exemplo: 
matéria- prima, embalagem”. Crepaldi (2004, p. 18). 

 

Portanto custos fixos e variáveis são aqueles que não sofrem alteração de 

valores em caso de aumento ou diminuição da produção, os custos fixos são os que 

têm uma quantia fixada não em função de variação da atividade. Já os custos 

variáveis, valor do produto é definido em função dessa variação. 

 
2.2.10 Despesas operacionais 

As despesas operacionais são constituídas pelas despesas administrativas, 

venda tributaria e financeira entre outros gastos. O controle dessas despesas é muito 

importante para o desenvolvimento das atividades, como também para ajudar no 

controle administrativo da empresa. 

Segundo Silva (2001, p. 142) “a legislação fiscal, são operacionais as despesas 

não computadas nos custos, necessárias a atividade da empresa e a manutenção da 

respectiva fonte produtora, ou seja, as despesas necessárias às atividades da 

empresa”. 

Conforme Franco (1992) as empresas que tem a finalidade econômica sejam 

elas industriais ou comerciais tem por finalidade a fonte de receita que é a venda de 

produtos ou mercadorias. As outras despesas da empresa são acessórias, 

secundarias, não influenciando no resultado econômico da mesma. Em alguns casos 

especiais podem-se ocorrer outras receitas operacionais de grande significado, como 

serviço prestado, por exemplo, que podem ser representados por percentual das 

receitas. 

 
2.2.11 Controle de estoque 

O estoque é um item muito importante para uma fábrica ou loja ele é 

indispensável para a composição da empresa. O jeito com que ele é armazenado 

pode aumentar a sua lucratividade ou até mesmo causar transtornos para a empresa. 
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Para isso é fundamental que o gestor participe da gestão da administração da 

empresa. 

Segundo Silva (2001, p: 105) “nas empresas comerciais, os estoques são 

representados, basicamente, pelas mercadorias adquiridas para a venda”. 

De acordo com Franco (1992) controle de estoque é uma área muito importante 

dentro de uma empresa, grande ou pequena, é através do estoque que ela será capaz 

de prever quanto será necessário comprar na próxima vez do fornecedor. Além de 

oferecer informações uteis sobre as vendas, pois às vezes os relatórios de vendas não 

são muito claros. 

É através do controle de estoque que evitasse gastos desnecessários, também 

é no controle de estoque que se pode ver qual é o produto mais vendável, pois nos 

dias de hoje as empresas não estão mais com estoques muito altos além de significar 

um dinheiro parado pode ser também um dinheiro desperdiçado, fazendo um controle 

certo não ajuda somente no dinheiro parado como também na gestão financeira da 

empresa e também nas tomadas de decisões de compra e venda, permitindo assim 

que a empresa possa também ter uma maior organização e otimização dentro dela. 

 
2.2.12 Controle de caixa 

O controle de caixa é uma rotina por onde o administrativo financeiro registra 

todas as movimentações financeiras de entrada e saída realizada pela empresa 

diariamente, controle de caixa funciona mais como uma ferramenta de controles 

simples do caixa dentro da empresa no dia-a-dia. 

Segundo Silva (2001) o caixa consiste no dinheiro existente na empresa é o 

valor mais liquido que a empresa possui representada em dinheiro ou em cheques 

recebidos de clientes que serão depositados em uma conta corrente para credito da 

empresa, o cheque pode ser também uma ordem de pagamento a vista, as empresas 

estão também utilizando dos cheques pré-datados como um instrumento de credito 

para a empresa de modo que seus clientes efetuem o pagamento com mais cheques 

pré-datados que serão depositados nas datas futuras como combinado com o cliente. 

Nesse caso o cheque pré-datado não é considerado disponível na conta, pois 

ele deve ser depositado na data combinada com o seu cliente sendo assim ele é 

considerado cheque a receber. 
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2.2.13 Controle de banco 

Assim como o caixa, quando a empresa possui saldos em contas de bancos, 

poderá utilizar os recursos encontrados nessas contas para pagamentos imediatos, 

mas sendo utilizados com cheques conforme ressalta Sanvicente (1980, p. 124) “O 

item “Bancos” refere-se aos saldos mantidos em contas bancárias movimentáveis a 

vista contra a emissão de cheque”. Conforme Silva (2001): 

 
O controle de banco denomina-se os saldos bancários da empresa 

em conta corrente, na data do balanço, que está disponível para saques, 
aplicações financeiras ou outro uso que a mesma queira fazer. Quando 
ocorre de o saldo no banco ficar credor, isto quando a empresa efetuar 
retiradas ou pagamentos superiores ao saldo que possui na conta, esse 
saldo credor deverá ser considerado como um empréstimo bancário e 

classificar ele no passivo circulante (instituições financeiras), (SILVA 2001, 

p. 39). 

 
Com isso para melhor controlar a circulação das contas em banco à empresa 

precisara de extratos fornecidos pelo banco, para melhor controlar a sua conta 

bancaria, sabendo se sua movimentação está ocorrendo certo se seus débitos ou 

créditos do dia estão corretos ou não e saber qual o saldo final de cada dia para poder 

começar um novo dia sem problemas. 

 
2.2.14 Controles de contas a receber 

O controle de contas a receber gerencia e gere os valores das contas. Em geral 

as empresas trabalham com vendas a prazo, sendo uma maneira de conservar os 

clientes atuais e a atrair novos clientes; essas operações são amparadas por 

documentos fiscais que tenham validade jurídica, pois para que a venda a prazo ocorra 

com segurança deve-se estudar maneiras de análise de concessão de crédito. Pois 

atualmente está sendo a forma mais solicitada nas lojas, mesmo com o auto número 

de clientes com cartões de credito. 

Para Almeida (1996, p.154) As contas a receber são os direitos adquiridos por 

vendas a prazo de bens e serviços relacionados com o objetivo social da empresa. As 

quais são classificadas como: 

 Adiantamento (férias, viagens, 13° salario) e empréstimos a 

empregados, administradores acionistas e empresas controladas e coligadas: 

 Impostos a recuperar (ICMS E IPI) 

 Depósitos compulsórios; 
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 Sinistros a receber; 

 Contas reedificadas (provisão para devedores duvidosos, duplicatas 

descontadas). 

Sendo assim, para a empresa obter uma administração eficiente das contas 

a receber, necessitara da política de credito adotada pela empresa e também analisar 

a margem de lucro da empresa. Segundo Oliveira (2009): 

 
O sistema de controle de contas a receber é uma das ferramentas 

mais significativas do controle interno na área financeira. Sua missão é 
controlar as contas a receber de curto prazo e as de longo prazo, derivadas 
das vendas a prazo e possibilitar informações referentes aos créditos, sobre 
as duplicatas a receber é preciso um controle eficaz, (OLIVEIRA, 2009, 
p.35): 

 
É preciso que seja realizada uma avaliação do histórico de compra do cliente 

antes de liberar mais credito. Essas informações estão sempre em sistemas como 

planilhas simples ou no Excel que permite fornecer os dados necessários das 

condições dos clientes pelo cadastro individual de cada um, tudo isso exige um 

planejamento adequado de cada cliente que resultará em um crescimento para a 

organização. 

 
2.2.15 Contas a pagar 

Contas a pagar são obrigações assumidas pela empresa perante terceiros, 

referentes aos produtos ou serviços prestados, obrigações fiscais e trabalhistas 

fundamentando-se em documentos como: notas fiscais, duplicatas, boletos de 

cobrança bancários, pedido de orçamentos, formulário simples, cópia de cheque pré- 

datado ou formulário interno em que possa haver pelo menos o nome do credor. 

Através do controle financeiro que a empresa faz é possível verificar os 

compromissos assumidos, sendo indispensável à devida quitação dos mesmos 

dentro do prazo estabelecido possibilitando o controle das datas para serem 

efetuados os pagamentos. Lembrando sempre da necessidade de deixar em dia os 

documentos fiscais e legais para o pagamento das obrigações. 

Segundo Oliveira (2005, p.24) o controle financeiro tem como finalidade de 

valorizar os compromissos financeiros, controla os valores a ser pagar, e deve ser 

organizado obedecendo os períodos de vencimentos: dia, mês, semana, quinzena, 

30, 45, 60 dias. 

 Estabelece preferência de pagamento em caso de dificuldades financeiras; 
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 Controla a quantia dos compromissos já vencidos e não pagos, em casos de 

dificuldades financeiras; 

 Passar as informações para elaboração de fluxo de caixa. 

Conforme Silva (2001) O controle de contas a pagar tem a finalidade de 

verificar, controlar e organizar os pagamentos de contas como: notas fiscais, recibos, 

fatura de fornecedores entre outras. 

É necessário sempre ter um controle que informe a previsão do total que terá 

que desembolsar nas contas a pagar, sempre respeitando ao seu vencimento, sempre 

ter uma ordem cronológica para ter um controle das datas de pagamentos de longo e 

curto prazo, conseguindo controlar as prioridades necessárias para honrar todos os 

compromissos que terá. 

 
2.2.16 Analise financeira 

A análise financeira de uma empresa é a essência para sua sobrevivência, 

ela vai ajudar a organização a identificar e estimar as condições de sobrevivência da 

empresa. A análise financeira aborda o estudo da viabilidade, estabilidade e 

capacidade de lucro de uma venda ou negócio. Envolve um conjunto de instrumentos 

e métodos que serão permitidos a diagnosticar sobre a situação financeira da 

empresa. 

De acordo com Silva (2001, p: 22) “pode-se dizer que a análise financeira de 

uma empresa consiste num exame minucioso dos dados financeiros disponíveis sobre 

a empresa, bem como das condições endógenas e exógenas, que afetam 

financeiramente a empresa. Como dados financeiros disponíveis, podemos incluir as 

demonstrações financeiras, programas de investimentos, projeções de vendas e 

projeções de fluxo de caixa, por exemplo, ”. 

Segundo Franco (1992) a análise financeira é a capacidade que a empresa 

possui para avaliar a rentabilidade da mesma, as empresas que tem por finalidade 

econômicas seja ela industrial ou comercial, a principal fonte de renda é a venda de 
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produtos ou mercadorias. Esse instrumento deve ser complementado por 

outros tantos. 

A técnica estabelecida pelos analistas financeiros consiste em 
estabelecer relações entre contas e agrupamentos de contas do Balanço e 
de Demonstração de resultados entre outras grandezas económico– 
financeiras. (NEVES, 2002, p. 28) 

 
A técnica mais usada nas empresas é a que recorre aos índices, uma 

ferramenta que possui um instrumento de apoio para reduzir uma enorme quantidade 

de informações, e conferir o desempenho econômico financeiro da empresa ao longo 

do tempo. Em se tratando de uma empresa que opta por um Simples Nacional fica um 

pouco mais difícil elaborar um demonstrativo contábil, sendo que não é obrigatório 

para a contabilidade, para facilitar a análise é necessário criar outras formas de 

controles para proporcionar estas analises, através de planilhas ou sistemas, 

realizando as movimentações corretas para que a empresa possa analisar e utiliza- 

lós como demonstrativos. 

 

2.2.17 Objetivos da análise financeira 

A análise financeira tem por objetivo extrair informações das demonstrações 

contábeis para ser utilizada no processo de tomada de decisão, é o processo de 

“reflexão” sobre as demonstrações contábeis. Para se obtiver um resultado eficiente 

e eficaz se faz necessário lançar os resultados correto e assiduamente nos controles 

diários, para que assim a visibilidade dos resultados seja a real situação da empresa. 

A administração financeira nada mais é que a “ciência da gestão do dinheiro”, 

como define Gitman (2004, p. 04). A função da administração financeira, segundo 

Gitman (2004, p. 04) é: “planejamento, concessão de crédito a clientes, avaliação de 

projetos de investimento e captação de fundos para financiar as operações da 

empresa”. Gitman (2004, p. 06-07) ainda especifica a importância da administração 

financeira: Como a maioria das decisões numa empresa é avaliada em termos 

financeiros, esse profissional desempenha um papel essencial. 

De acordo com Fonseca (2009), finanças vêm a ser o conjunto de princípios 

econômicos e financeiros que possam possibilitar em curto ou longo prazo a 

maximização do resultado apresentado através da administração dos recursos 

alocados numa determinada empresa. 
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A administração financeira para microempresas difere das médias e grandes 

empresas, uma vez que são usadas quantidades distintas de ferramentas para a 

tomada de decisão, além da movimentação monetária e números de colaboradores. 

Numa microempresa as finanças são geridas pelo dono do empreendimento, o qual 

não tem conhecimento sobre as técnicas a serem utilizadas para que possa 

administrar o seu negócio de maneira adequada. Já nas médias e grandes empresas 

são profissionais formados na área e com níveis de atualização do mercado, 

evidentemente com funções mais explicitas, por exemplo, uma Sociedade Anônima - 

S.A. que necessitam ter conhecimentos no mercado de capitais. 

Já a análise financeira de demonstrativos é de grande utilidade, quando se 

busca o enfoque gerencial, pois serve como base de informações para tomada de 

decisão do administrador. Quanto mais numerosas as informações filtradas das 

demonstrações, maior a possibilidade de se elaborar um planejamento financeiro, 

conferindo à empresa uma maior competitividade em relação a seus concorrentes, 

contribuindo para um melhor desenvolvimento e crescimento econômico da empresa. 

É preciso analisar não só quantidade de informação, mas também sua 

qualidade, pois informação em quantidade exagerada pode tornar-se inútil, uma vez 

que a ferramenta de análise de demonstrações visa agilidade na tomada de decisões. 

Portanto, informações objetivas têm maior valor ao micro e pequeno empresário, pois 

considera ser que este, tomando um papel de analista, conhece a empresa, seus 

objetivos, suas perspectivas, ou seja, os fatores necessários para saber como e o que 

constar na análise dos demonstrativos. 

A análise das demonstrações financeiras exige conhecimento do que 

representa cada conta que nelas figura. Há uma infinidade de contas decorrentes de 

inumeráveis operações realizadas por empresas das mais diferentes atividades. 

Mesmo o exame das operações de uma simples empresa comercial revela enorme 

profusão de contas, e sem uma noção do que estas representam, a interpretação das 

demonstrações financeiras fica prejudicada. 

A análise de balanços visa extrair informações para a tomada de decisão. O 

perfeito conhecimento do significado de cada conta facilita a busca de informações 

precisas. (MATARAZZO, 2008, p 39). 

 
2.3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

O planejamento financeiro institui o meio pelos quais os objetivos podem ser 
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obtidos é, portanto, uma declaração do que deve ser feito no futuro. Na maioria das 

vezes, os gestores de uma empresa demoram bastante para tomar decisões a serem 

implantadas. 

É desenvolvido fundamentalmente por meio de projeções, como estimativa 

mais aproximada possível da posição econômico-financeira esperada. Engloba a 

programação avançada de todos os planos da administração financeira e a integração 

e coordenação desses planos com os planos operacionais de todas as áreas da 

empresa. Estabelece diretrizes de mudança e crescimento numa empresa, 

preocupando-se com uma visão global, com os principais elementos de políticas de 

investimento e financiamento da empresa. Com relação ao crescimento da empresa, 

ele está diretamente ligado à política financeira adotada pela empresa. Assim, o 

planejamento financeiro estabelece o modo pelo qual os objetivos financeiros podem 

ser alcançados é, portanto, um plano para o futuro. 

O planejamento auxilia ainda na implantação de projetos que exijam análises 

com antecedência de todas as variáveis a serem analisadas e a situação de incerteza 

(ROSS et al., 2008). 

Para a entrevista não foram utilizados critérios formais, os profissionais 

entrevistados colocaram de maneira simples a importância da gestão financeira nas 

empresas sejam elas de pequeno ou grande porte. Citados na finalização do 

referencial teórico, bem como verificado em loco documentos e controles atualmente 

utilizados pela empresa. 

 
2.3.1 Estratégias da análise financeira 

Segundo Silva (2001), as estratégias da análise financeira servem para 

identificar fontes de receita, devem passar também pelas despesas. A estratégia 

financeira de despesas visa gastar menos, continuando a fazer o mesmo trabalho e 

até procurar aumentar o trabalho que faz. 

Para uma análise completa se faz necessário utilizar os índices para avaliar 

melhor o desempenho da empresa, os principais índices são: índice de liquidez, 

endividamento, lucratividade, rentabilidade. 

Índices de liquidez: avalia a capacidade de pagamentos da empresa para 

fazer frente as suas obrigações. Representa um grande referencial de longevidade da 

empresa. É muito importante saber calcular e avaliar os índices de liquidez geral e 

líquido; 
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Índice de endividamento: avalia a representatividade do volume de 

obrigações (capital de terceiros: fornecedores, bancos.) comprometidos frente ao 

capital próprio da empresa; 

Índice de Lucratividade: apresenta a eficiência operacional obtida sob a 

forma de valor percentual. E demonstra qual é o ganho que a sua empresa consegue 

gerar a partir de um trabalho desenvolvido. É o dado que vai revelar se vale a pena 

ou não continuar com um projeto. 

Índice de rentabilidade sobre vendas: demonstra a relação do lucro 

operacional com as vendas realizadas. 

Com todas estas ferramentas, é possível fazer o gerenciamento e o controle da 

empresa, priorizando boas práticas para o desempenho satisfatório.    Os indicadores 

de acordo com os autores trabalhados, são o primeiro passo para que a empresa 

possa gerenciar suas finanças. 
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3. METODOLOGIA 

Para realizar uma pesquisa é necessário definir, qual metodologia será 

utilizada para obter as respostas às questões de investigação e ao problema de 

pesquisa proposto, para Diehl e Tatim (2004) a metodologia caracteriza-se como o 

estudo de várias formas e métodos, com o objetivo de identificar possibilidades e 

limitações no processo de pesquisa científica. 

Gil (2008, p. 17) afirma que “a pesquisa é desenvolvida mediante o concurso 

dos conhecimentos disponíveis e a utilização cuidadosa de métodos, técnicas e outros 

procedimentos científicos. ” Portanto, neste capítulo será apresentada a metodologia 

de pesquisa escolhida. 

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa é de natureza teórica-empírico, com o objetivo de buscar mais 

informações sobre o assunto de estudo, obter um conhecimento maior sobre a Gestão 

Financeira, sua aplicação e objetivos, na busca de conhecimento para posterior 

aplicação na empresa em estudo, porém também pode ser tratado de um estudo de 

caso, visto que, o objetivo específico deste trabalho é sugerir métodos de controle 

financeiro, bem como elaborar um planejamento financeiro para empresa em estudo. 

Trata-se de um estudo exploratório e investigativo da realidade, e o seu 

objetivo de acordo com Gil (2002, p.41) é “proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. 

O procedimento técnico utilizado foi a pesquisa documental e o estudo de 

caso. Para Roesch (2009) o estudo de caso não é um método, mas a escolha de um 

objeto a ser estudado, ele pode ser único ou múltiplo e a unidade de análise pode 

envolver um ou mais indivíduos, grupos, organizações, eventos, países ou regiões. 

Foi utilizada pesquisa documental, ou seja, técnica realizada através de 

documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente 

autênticos, neste caso livros e documentos internos da empresa, planilhas, notas, 

relatórios.  

Para Santos (2000), a pesquisa documental é realizada em fontes como 

tabelas estatísticas, cartas, pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de 

qualquer natureza – pintura, escultura, desenho, etc), ou outras fontes de pesquisa.  

Na opinião de Gil (2008), a pesquisa documental apresenta algumas 
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vantagens por ser “fonte rica e estável de dados”: não implica altos custos, não exige 

contato com os sujeitos da pesquisa e possibilita uma leitura aprofundada das fontes. 

Pode-se dizer que ela se assemelha a pesquisa bibliográfica, mas o que as diferencia 

é a natureza das fontes, sendo material que ainda não recebeu tratamento analítico, 

ou que ainda pode ser reelaborado de acordo com os objetivos da pesquisa.  

A pesquisa tem uma abordagem quantitativa, foram efetuadas análises com 

base nas planilhas introduzidas no gerenciamento da empresa, bem como através de 

documentos coletados.  

Para Markoni, Lakatos (2005), as abordagens quantitativas são medidas 

precisas e podem ser úteis para decisões mais acertadas. Os meios de coleta de 

dados são estruturados, e entre eles estão à entrevista individual e os questionários 

(on-line, de autopreenchimento, por telefone, presencial, etc.), e muitos outros 

recursos, sempre com perguntas objetivas e muito claras.  

Neste caso não foram realizadas entrevistas, somente pesquisas literárias e 

documentais. 

 
3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Por se tratar de um estudo de caso, a população ou amostra, necessária para 

uma pesquisa “pode ser formada por pessoas, famílias, empresas, ou qualquer outro 

tipo de elemento, conforme os objetivos da pesquisa”. (DIEHL; TATIM, 2004, p.64), 

neste caso a população de pesquisa foi a empresa Vanubela, a qual disponibilizou as 

planilhas de gerenciamento disponíveis no anexo. 

 
3.3. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Sobre as técnicas de coleta de dados, Marconi & Lakatos (2005), dizem que 

as técnicas de coleta de dados “são um conjunto de preceitos ou processos de que 

se serve uma ciência; são, também, as habilidades para usar esses preceitos ou 

normas, na obtenção de seus propósitos”.  

Por se tratar de estudo de caso com pesquisa documental, os dados foram 

coletados por meio das planilhas disponibilizadas pela empresa tratando-se de dados 

secundários.  

Já os dados primários foram obtidos por meio de implantação do fluxo de caixa 

mensal nos meses de julho, agosto e setembro que gerou as informações para 

posterior análise. Mattar (2005), salienta que dados primários são aqueles que ainda 
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não foram antes coletados e tem como objetivo atender às necessidades específicas 

da pesquisa em andamento. 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A loja Vanubela existe desde 2015, nasceu de um sonho da sua antiga 

proprietária, Dona Ivanda que começou o negócio a partir de reformas que realizava 

com a sua máquina de costura, em sua própria residência, e a confecção de algumas 

peças de roupas por encomenda. 

No ano 2010 de Dona Ivanda percebeu que poderia atender uma necessidade 

das suas clientes se vendesse peças exclusivas compradas especialmente para elas, 

decidiu então que venderia peças prontas. 

Sentindo a demanda aumentar consideravelmente, visto que suas clientes se 

encarregavam espontaneamente de transmitir umas às outras sobre a beleza e 

qualidade das peças ofertadas, Dona. Ivanda passou a confeccionar menos e vender 

mais, nesse período tendo já a sua filha idade o suficiente para trabalhar, a inseriu nos 

trabalhos da loja, pois agora o que era um pequeno atelier de costura tomava 

características de loja. 

Nesta fase, toda a movimentação financeira foi controlada através do 

“caderninho”, pois a clientela além de não ser muito grande, era composta por clientes 

antigas, amigas e vizinhas. Em 2013, a filha de Dona Ivanda, Vanuza, entrou para a 

faculdade de administração, o que possibilitou a ela o acesso a diversas ferramentas 

administrativas, entre elas, o controle financeiro, o que foi bastante oportuno, pois a 

não havia planejamento algum, principalmente neste aspecto. 

Ainda assim, os negócios iam bem, Vanuza percebeu que poderia atingir um 

segmento diferente do que a loja que sua mãe atingia, decidiram então separar as 

lojas, e Vanuza foi às compras. Ela pretendia atingir o público jovem, com peças mais 

modernas e arrojadas. 

Hoje a loja está localizada num dos pontos de maior movimentação da cidade, 

os objetivos com relação ao público alvo foram atingidos, apesar de o segmento não 

ser exclusivamente jovem, pois as roupas e assessórios são direcionados para o 

público jovem e adultos, os produtos possuem as características pretendidas, são 

modernos e arrojados. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

Neste capítulo serão apresentados os dados da empresa, coletados para o 

trabalho, assim como as análises dos mesmos. 

A empresa em questão possuía diversos controles em planilhas, porém de 

difícil leitura e entendimento e considerados aqui como dados secundários. Foi então 

aplicada uma unificação de planilhas a qual fora chamado de controle financeiro, o qual 

viabilizou a visibilidade das receitas e despesas, conforme observa-se nos Fluxos de 

caixa dos meses de julho agosto e setembro de 2017. 

 
Tabela 1 - Fluxo de caixa do mês de julho/2017 

TOTAL DE ENTRADAS R$ 14.756,40 

SAÍDAS (gastos)  

Retirada do Proprietário R$ 1.500,00 

Gastos com produtos para venda R$ 10.328,92 

Gastos com serviços prestados  

Carne de arrecadação – MEI  

DAS - Documento Arrecadação Simples  

Folha de pagamento  

Outros tributos (impostos taxas e etc.)  

Gastos com taxas de bancos R$ 279,50 

Aluguel R$ 1.700,00 

Energia elétrica R$ 65,30 

Água R$ 82,12 

Telefone R$ 60,00 

Internet R$ 53,00 

Manutenção de veículos  

Manutenção  

Serviços Contábeis R$ 150,00 

Segurança  

Despesas diversas R$ 500,00 

TOTAL DE SAÍDAS R$ 14.718,84 

RESULTADO DO PERÍODO R$ 37,56 

Fonte: A autora, 2017. 

 
No mês de julho, os gastos com produtos para a venda foram de R$ 10.328,92 

e as entradas de R$ 14.756,40, percebe-se que neste período houve uma entrada de 

mercadorias para o estoque de inverno, o que sobrecarrega o resultado final, tendo 

um lucro ao final do período de apenas R$ 37,56. 

No entanto, o saldo positivo, tendo todas as despesas quitadas revela que a 

margem de lucro é favorável, pois restam mercadorias em estoque que serão 

vendidas nos meses seguintes, necessitando apenas de reposição de estoque
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Tabela 2 - Fluxo de caixa do mês de agosto/2017 

TOTAL DE ENTRADAS R$ 14.957,00 

SAÍDAS (gastos)  

Retirada do Proprietário R$ 1.500,00 

Gastos com produtos para venda R$ 7.174,28 

Gastos com serviços prestados  

Carne de arrecadação – MEI  

DAS - Documento Arrecadação Simples  

Folha de pagamento  

Outros tributos (impostos taxas e etc.)  

Gastos com taxas de bancos R$ 251,20 

Aluguel R$ 1.700,00 

Energia elétrica R$ 80,61 

Água R$ 84,79 

Telefone R$ 60,00 

Internet R$ 53,00 

Manutenção de veículos  

Manutenção  

Serviços Contábeis R$ 150,00 

Segurança  

Despesas diversas R$ 350,00 

TOTAL DE SAÍDAS R$ 11.403,88 

RESULTADO DO PERÍODO R$ 3.553,12 

Fonte: A autora, 2017 

 

No fluxo de caixa do mês de agosto, a loja Vanubela alcançou um saldo positivo 

considerável, se relacionado ao primeiro Fluxo de Caixa do trimestre, onde neste mês 

foram investidos R$ 7.174,28, e o total de entradas foi de R$ 14.957,00, tendo um 

saldo positivo de R$ 3.553,12. 

Uma informação bastante relevante que o Fluxo de Caixa tem revelado sobre 

a Loja Vanubela, é que as entradas mantêm-se com valores parecidos, o que leva a 

crer que em algumas hipóteses, como: a cartela de clientes possivelmente mantenha-

se a mesma com pequenas variações, a rotatividade dos produtos permanece sem 

oscilações, não houve ações de marketing no período para promover os produtos. 

Esta questão merece um estudo mais aprofundado, considerando a informação de 

que os estoques da empresa hoje representam 70% dos ativos totais. A sugestão para 

a empresa, é que reveja a possibilidade de realizar ações de marketing que captem 

novos clientes, seja através de divulgação, promoção de vendas, oferta de brindes 

etc. 
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Tabela 3 - Fluxo de caixa do mês de setembro/2017 

TOTAL DE ENTRADAS R$ 8.872,00 

SAÍDAS (gastos)  

Retirada do Proprietário R$ 1.500,00 

Gastos com produtos para venda R$ 7.336,37 

Gastos com serviços prestados  

Carne de arrecadação – MEI  

DAS - Documento Arrecadação Simples  

Folha de pagamento  

Outros tributos (impostos taxas e etc.)  

Gastos com taxas de bancos R$ 248,70 

Aluguel R$ 1.700,00 

Energia elétrica R$ 73,21 

Água R$ 82,31 

Telefone R$ 60,00 

Internet R$ 53,00 

Manutenção de veículos  

Manutenção  

Serviços Contábeis R$ 150,00 

Segurança  

Despesas diversas R$ 280,00 

TOTAL DE SAÍDAS R$ 11483,59 

RESULTADO DO PERÍODO -R$ 2.611,59 

Fonte: A autora, 2017 

 
O mês de setembro encerrou com saldo negativo de R$ 2.611,59, ainda houve 

a compra de mercadorias no valor de R$ 7.336,37, e entradas de R$ 8.872,00. 

Entradas menores do que nos meses anteriores podem ser justificadas pelas altas 

temperaturas que o mês de setembro apresentou, visto que a loja estava preparada 

para vendas de inverno neste período. 

A sazonalidade e a imprevisibilidade são fatores que afetam as vendas, porém, 

é necessário estar preparado para estes imprevistos para não sobrecarregar os 

meses seguintes e a recuperação econômica da empresa fique prejudicada. 

A principal razão da necessidade de previsão e planejamento é o lead time, ou 

seja, o tempo entre a consciência de um evento e a ocorrência desse evento 

(MAKRIDAKIS, 1998). Por esse motivo, quanto maior o lead-time, maior a importância 

do planejamento. Assim, tendo que o motivo da previsão é a antecipação da ação, 

Makridakis (1998) considera que uma previsão bem sucedida só tem valor para a 

organização, se transformada em ações. 

Com isso observa-se que nos meses em que foram lançados os controles, 

verificou-se nos meses de julho e agosto o faturamento ficou dentro das expectativas, 

porém no mês de setembro o faturamento foi menor e os custos mais elevados, devido 
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a compras efetuadas para a nova estação. 

No anexo 1 a descrição do estoque, verifica se que a empresa possuiu um 

estoque muito alto, porém fora bastante reduzido, visto que fora reduzido em relação 

ao primeiro ano de existência da mesma, pois através de planejamento, as compras 

são efetuadas de acordo com a necessidade e não mais através de combos. Como 

pode ser verificado pela Figura 1 que mostra que a empresa está com 70% do seu 

capital retido em estoques. 

Sugestão para melhorar o processo é a redução das compras, customização 

dos produtos em estoque, avaliação dos preços de venda e métodos que serão 

utilizados para promover a saída dos produtos, e planejamento, através de método 

qualitativo, por exemplo. Métodos qualitativos são aqueles que recorrem a julgamento, 

intuição, pesquisas ou técnicas comparativas a fim de produzir estimativas 

quantitativas sobre o futuro. As informações relativas aos fatores que afetam a 

previsão são tipicamente não quantitativas, flexíveis e subjetivas (BALLOU, 2006). 

Quanto a demonstrativo dos resultados, nos passa uma visão geral de 

equilíbrio, pelo tempo de vida da empresa, porém cautela, pelos recentes controles 

aplicados, e tendo em vista a economia. Com a aplicação dos controles pode se 

efetuar um planejamento mais acentuado, encontrar formas de obter maior 

lucratividade e reduzir os custos e assim melhorar o faturamento e restaurar o saldo 

negativo. 

No gráfico 1, verifica-se redução das receitas e aumento nas despesas, 

devido a mudança de estação, aonde foram efetuadas compras de mercadorias. Este 

é um período onde o investimento é maior, pois o período que antecede a troca de 

estações que deve ser analisado, através de uma previsão de demanda que pode ser 

estabelecida pelas vendas dos anos anteriores e tomada as devidas providencias, 

para reverter a situação provendo o aumento, ou seja, aumentando os níveis de 

entradas (receitas). 
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Gráfico 1 - Demonstrativo do Resultado do Período 

  
Fonte: A autora, 2017. 

 

A empresa em questão tem viabilidade, é visível que tem seus altos e baixos, 

o que em alguns meses ficou em desiquilíbrio total, tendo uma queda de 

aproximadamente 45% em relação aos demais meses, o que causa uma preocupação 

para o futuro, porém, possui lucros, visto que em seus históricos anteriores, o qual 

não havia controles por via de planilhas, porem anotações simples, pode se identificar 

que a mesma conseguiu honrar seus compromissos financeiros e obter  lucratividade, 

o que acabou por pagar os custos cujos últimos meses não eram cobertos pelo seu  

faturamento, no entanto, a  empresa efetua reserva de caixa para ocorrências desta 

natureza.  

A preocupação urgente é efetuar um bom planejamento para que estes 

desiquilíbrios nas receitas não ocorram mais, seja meios de aplicações de vendas, 

cortes nas despesas, formas de baixar o estoque, ampliar a lucratividade. 

O atual cenário do mercado, a crise financeira instaurada no País, exige 

respostas rápidas e eficazes das organizações. A identificação antecipada das 

necessidades transformou a análise de demonstrativos num dos mais importantes 

instrumentos para o micro e pequeno empresário. 

Os dados obtidos por meio de documentos, material bibliográfico, objetivaram 

as argumentações e interpretações dos entrevistados envolvidos. Aonde a 

interpretação dos dados ocorreu levando-se em conta que os autores e profissionais 
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do meio passaram a mesma ideia sobre o assunto mesmo em diferentes épocas, e a 

relevância da mesma, a fim de solucionar as questões apresentadas nos objetivos 

específicos. A utilização de material bibliográfico de diferentes autores acabou por 

fortalecera o posicionamento uns dos outros, bem como fixaram para a empresa em 

análise, a importância de uma gestão focada e objetiva. Salienta-se que, na etapa final 

do referencial teórico, fora colocada a visão resumida dos profissionais que 

contribuíram para demonstrar a importância desta pesquisa e a realidade das 

empresas. 

Verificou se um fato importante da necessidade, que há em o administrador 

possuir vocação para a atividade empresarial, saber liderar, ser persistente e 

comprometido, tenha criatividade e iniciativa, saiba correr riscos calculados e tenha 

as habilidades de organizar, planejar, controlar e conduzir a empresa. Com isso 

somado às ferramentas comuns (fluxo de caixa e orçamento), os administradores 

podem traçar o futuro das organizações através dos resultados obtidos e, enfim, 

comparar os resultados com o que foi planejado, chegando a uma conclusão de 

sucesso ou não. 

Para melhorar os controles, a empresa está avaliando se existe a necessidade 

de instalar um sistema, ou se controlar através de outras ferramentas como fluxo de 

caixa e planilhas de controles de estoque, será o suficiente para obter melhores 

resultados e para melhorar a visualização, visto que no momento não é efetuado 

assiduamente e o mesmo é realizado por meio de planilhas de Excel, podendo ser 

visualizado nas Tabelas 1, 2 e 3 que trazem os fluxos de caixa dos meses de julho, 

agosto e setembro, por onde passou-se a fazer o controle atualmente e a sua análise 

torna-se interessante, pois ele demonstra que: 

O fluxo de caixa é o controle das movimentações financeiras da empresa em 

um determinado período de tempo, considerando entradas e saídas de dinheiro. Em 

uma visão diária semanal ou mensal, para tomar o processo mais eficiente todas às 

receitas e despesas por menores que sejam precisam ser registradas. É comum que 

em pequenas empresas essa organização comece por planilhas. 

O fluxo de caixa oferece uma visão ampla e clara da movimentação da 

empresa, tendo assim a oportunidade de repensar e planejar o futuro, onde estão os 

gastos mais excessivos, a margem de lucratividade, os meses com maior valor com 

base no mesmo, pode se efetuar um planejamento anual, observando o 

comportamento de cada mês, podendo assim programar os gastos futuros, evitando 
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desiquilíbrio na lucratividade. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após concluir o presente estudo que buscou elaborar controles financeiros para 

a empresa Vanubela que é uma loja de confecções foi possível fazer algumas 

considerações desse estudo. 

Foi possível com o estudo ampliar os conhecimentos sobre gestão financeira 

a sua conceituação e aplicabilidade a Loja Vanubela, sendo que se verificou que isso 

vai ajudar nos controles para uma melhor administração e também ajudara a empresa 

a se manter mais organizada para uma possível ampliação no ano de 2018. 

Também cabe destacar que foi possível levantar controles financeiros para 

contribuir para o planejamento do negócio curto médio e longo prazo e também para 

realizar investimentos na estrutura empresa. 

Com as implantações dos controles e indicadores financeiros foi possível 

efetuar uma análise ampla da empresa para com isso tomar decisões futuras sendo 

que no futuro poderá se ampliar a loja, poderá ser colocado o setor infantil que a 

empresa ainda não possui. 

Com base nas planilhas que a empresa já utilizava, e nas que estão sendo 

implementadas foi possível verificar que existem muitos pontos a serem corrigidos, 

iniciando pelo estoque, que se encontra demasiadamente alto, com muitos produtos 

comprometendo assim o capital de giro e recursos que poderiam ser utilizados em 

investimentos na empresa, bem como aplicações. 

Portanto identificou-se que há necessidade de um plano estratégico urgente 

para reduzir volume e valores de estoque, aumentar as vendas e principalmente 

induzir as vendas à vista ou no cartão, recebimentos em parcelas com menor prazo 

para viabilizar o aumento da lucratividade. 

Os objetivos foram satisfatórios e atingidos, havia certa ineficácia dos 

controles utilizados, pois eram muitos e não possuíam as informações necessárias. 

Após a implantação dos novos controles, pode se visualizar a situação de forma 

clara e eficiente, com isso poderá ser efetuado um plano de aprimoramento, em como 

identificou-se aonde estava o problema fazendo a correção dos mesmos, mesmo que 

alguns sejam a longo prazo, porém contribuirão para o crescimento e prosperidade da 

empresa, bem como agregou um maior conhecimento ao autor sobre a importância 

de controles aplicados e da rigorosidade de lançamentos de informações corretas. 



43 
 

Será dada continuidade aos estudos de melhoria, pois será implantado 

sistema informatizado visando unificar os lançamentos, bem como completado com o 

continuo preenchimento das planilhas, que servirão para suporte de informações 

paralelas, que certamente veio acrescentar mais conhecimentos para uma melhor 

administração da Loja Vanubela, consequentemente impulsionando seu crescimento. 

Pode-se salientar que os objetivos foram atendidos, pois foi possível   

implantar e analisar o fluxo de caixa do trimestre correspondente aos meses de julho, 

agosto e setembro de 2017 da empresa Vanubela, os quais estão expostos no 

trabalho, pelos quais foi possível ampliar o conhecimento sobre gestão financeira, 

seus conceitos e aplicabilidade. 

Foram identificados os controles financeiros existentes na empresa, 

implantado fluxo de caixa que irá auxiliar na tomada de decisão da empresa.  

E ao concluir o estudo pode-se dizer que ele não se esgota aqui, pois em uma 

microempresa, as ferramentas de gestão são de fundamental importância e ainda há 

possibilidade de novos estudos que venham a agregar mais conhecimento para uma 

melhor administração da Loja Vanubela. 
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ANEXO 1 - Ficha de Estoque 
  

Produto:  

Fornecedores:    

Quantidade Mínima:   Quantidade Máxima:    

 

 
Data 

 
 
 

Quantidade 

Entradas 
 
 

Produto 

 
 
 

Valor und. 

 
 
 

Valor total 

Saíd 
 
 

Quantidade 

as 
 
 

Validade 

Saldo 
 

Quantidade 

 46 CALÇA MASCULINA NORMAL R$ 179,00 R$ 8.234,00   46 

 5 CALÇA MASCULINA COLRIDA R$ 194,00 R$ 970,00   51 

 52 CALÇÃO MASCULINO R$ 159,00 R$ 8.268,00   103 

 15 CALÇÃO DE BANHO R$ 68,00 R$ 1.020,00   118 

 86 CAMISETA R$ 75,00 R$ 6.450,00   204 

 42 CAMISA GOLA POLO R$ 89,00 R$ 3.738,00   246 

 8 CAMISA SOCIAL R$ 160,00 R$ 1.280,00   254 

 5 BONÉ R$ 79,00 R$ 395,00   259 

 10 TÊNIS R$ 179,00 R$ 1.790,00   269 

 13 CUECA R$ 48,00 R$ 624,00   282 

 22 MEIAS R$ 19,00 R$ 418,00   304 

 6 TOP PARA ACADEMIA R$ 120,00 R$ 720,00   310 

 27 BLUSA ACADEMIA R$ 145,00 R$ 3.915,00   337 

 12 CORSARIO R$ 160,00 R$ 1.920,00   349 

 38 CALÇA FEM 34 R$ 208,00 R$ 7.904,00   387 

 3 CALÇA FEM COLORIDA 34 R$ 199,00 R$ 597,00   390 

 27 CALÇA FEM 36 R$ 208,00 R$ 5.616,00   417 

 6 CALÇAS COLORIDAS R$ 199,00 R$ 1.194,00   423 

 25 CALÇA FEM 38 R$ 208,00 R$ 5.200,00   448 

 4 CALÇA COLORIDA FEM 38 R$ 199,00 R$ 796,00   452 

 22 CALÇA FEM 40 R$ 208,00 R$ 4.576,00   474 

 6 CALÇA COLORIDA 40 R$ 199,00 R$ 1.194,00   480 

 181 CALÇÃO FEM 34 AO 50 R$ 175,00 R$ 31.675,00   661 

 55 BRINCO R$ 22,00 R$ 1.210,00   716 

 27 PULSEIRA R$ 35,00 R$ 945,00   743 

 33 MEIA FEM R$ 19,00 R$ 627,00   776 

 44 CALCINHAS R$ 22,00 R$ 968,00   820 

 12 CONJUNTO LANGERI P R$ 52,00 R$ 624,00   832 

 21 CONJUNTO LANGERI M R$ 52,00 R$ 1.092,00   853 

 15 LEGGING CIRRE R$ 159,00 R$ 2.385,00   868 

 31 LEGGING ESTAMPADO R$ 170,00 R$ 5.270,00   899 

 12 LEGGING LISO R$ 120,00 R$ 1.440,00   911 

 17 BKUSAS PLUS SIZE R$ 90,00 R$ 1.530,00   928 

 18 BLUSAS SOCIAL R$ 175,00 R$ 3.150,00   946 

 134 BLUSA NORMAL R$ 99,00 R$ 13.266,00   1080 

 18 BLUSAS ALONGADAS R$ 140,00 R$ 2.520,00   1098 

 64 BLUSA MEIA ESTAÇÃO ESTAMPADA R$ 176,00 R$ 11.264,00   1162 

 25 BLUSAS MEIA ESTAÇÃO LISA R$ 99,00 R$ 2.475,00   1187 

 43 BLUSAS LISAS R$ 52,00 R$ 2.236,00   1230 

 6 CROPPED MEIA ESTAÇÃO R$ 159,00 R$ 954,00   1236 

 9 CROPPED VERÃO R$ 89,00 R$ 801,00   1245 

 30 VESTIDOS SENHORA SOCIAL R$ 250,00 R$ 7.500,00   1275 

 22 VESTIDO JOVEM SOCIAL R$ 220,00 R$ 4.840,00   1297 

 45 VESTIDO BASICO R$ 120,00 R$ 5.400,00   1342 

 14 VESTIDO JEANS R$ 245,00 R$ 3.430,00   1356 

 8 VESTIDO BASICO LINHA SENHORA R$ 99,00 R$ 792,00   1364 

 5 VESTIDO LONGO R$ 289,00 R$ 1.445,00   1369 

 8 SAIA LONGA R$ 65,00 R$ 520,00   1377 

 63 SAIA CURTA R$ 159,00 R$ 10.017,00   1440 

 27 REGATAS MALHA R$ 145,00 R$ 3.915,00   1467 

 55 REGATA SOCIAL R$ 189,00 R$ 10.395,00   1522 

 12 REGATA JEANS R$ 206,00 R$ 2.472,00   1534 

 15 COJUNTO LAGERI G R$ 52,00 R$ 780,00   1549 

 18 COJUNTO LAGERI G R$ 52,00 R$ 936,00   1567 

 61 REGATA BASICA R$ 37,00 R$ 2.257,00   1628 

 7 BOLSAS R$ 149,00 R$ 1.043,00   1635 

 15 SAPATO FEM R$ 145,00 R$ 2.175,00   1650 

 22 TÊNIS FEMININO R$ 149,00 R$ 3.278,00   1672 

 36 RASTEIRINHAS R$ 108,00 R$ 3.888,00   1708 

 135 SANDALIAS R$ 160,00 R$ 21.600,00   1843 

 10 CAMISA JEANS FEMININA R$ 197,00 R$ 1.970,00   1853 

 25 BLAZER FEMININO R$ 199,00 R$ 4.975,00   1878 

    R$ 0,00   1878 

    R$ 0,00   1878 

    R$ 0,00   1878 

    R$ 0,00   1878 

    R$ 0,00   1878 

    R$ 0,00   1878 

  V alor Médio: R$ 130,39 Valor Estoque: R$ 244.879,00 

soma de (C) /  soma de (A) sa ldo em estoque (E) x (F) 


