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RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso tem por objetivo propor um

planejamento financeiro à empresa BRASMAC ENGENHARIA LTDA.

Definindo o planejamento financeiro, pelos instrumentos de orçamento,  fluxo

de caixa e índices econômico-financeiros o trabalho segue para a

apresentação da atual situação da empresa. Será feita uma análise das

demonstrações financeiras nos anos de 2005, 2006 e 2007, pelo enfoque

econômico-financeiro. Também, será analisado o fluxo de caixa e planilhas

utilizadas atualmente pela empresa para planejamento e controle. Após a

apresentação do cenário atual será proposto o uso de instrumentos de

orçamento e fluxo de caixa, concluindo com as considerações finais sobre o

tema.

Palavras-chave: Planejamento financeiro; orçamento; fluxo de caixa; índices

econômico-financeiros; engenharia civil.
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INTRODUÇÃO

O setor de engenharia civil é extenso, complexo e envolve grandes

quantidades de recursos físicos e recursos financeiros. Novos projetos ou

manutenções corretivas de antigas obras são executados por empresas

competitivas atuante nesse cenário. Um agente importante neste setor é o

Estado, em todos os níveis (federal, estadual e municipal), com sua demanda

por obras de infra-estrutura, desenvolvimento e manutenção das atuais

instalações, que busca na iniciativa privada empresas capacitadas para a

execução dos projetos. Para se ter uma visão mais clara sobre este setor

cabe comentar, no foco atual, o Programa de aceleração do Crescimento,

(PAC). Programa desenvolvido pelo Governo Federal, que prevê aplicar em

quatro anos um total de investimentos em infra-estrutura da ordem de R$

503,9 bilhões, nas áreas de transporte, energia, saneamento, habitação e

recursos hídricos. A expansão do investimento em infra-estrutura é condição

fundamental para a aceleração do desenvolvimento sustentável no Brasil,

segundo o Governo. Com esses recursos, em busca de resultados mais

rápidos, o governo federal optou por recuperar a infra-estrutura existente,

concluir projetos em andamento e buscar novos projetos com forte potencial

para gerar desenvolvimento econômico e social. Teremos no Brasil grandes

obras nos próximos anos movimentando o setor de engenharia civil, exigindo

das empresas profissionalismo, qualidade administrativa e planejamento.

Obras públicas são contratadas por intermédio de licitações, todas

balizadas pela Lei n° 8.666/93 onde, segundo o Art. 1°, estabelece normas

gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras,

serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito
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dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

No Art. 3° a licitação destina-se a garantir a observância do princípio

constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a

Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os

princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são

correlatos.

As empresas para participarem do processo de licitação não podem

apresentar qualquer tipo de irregularidade fiscal-financeira e atrasos em

pagamentos.

Também, há obras demandadas pela iniciativa privada. Com o

crescimento econômico do país, o setor da construção civil recebe aumento

de demanda e o número de empreendimentos cresce ano a ano.

Frente a esse cenário, a administração financeira dessas organizações

torna-se vital para o sucesso dos negócios. Empresas muitas vezes

administradas por poucas pessoas e de forma simples atuam em um

mercado rico e dinâmico, cada vez mais competitivo. Competição que

imprime uma necessidade de evolução administrativa dentro das

organizações, por isso é preciso buscar ferramentas modernas de gestão e

conceitos clássicos para sobreviver no mercado.

A empresa BRASMAC ENGENHARIA LTDA, participante desse setor

no Estado do Rio Grande do Sul, será estudo de caso deste trabalho.

A BRASMAC ENGENHARIA LTDA tem como objetivo social o projeto

e execução de obras de engenharia civil, saneamento, pavimentação,

terraplanagem, construções residenciais, comerciais, industriais e de outros

usos específicos, serviços especializados e consultoria de engenharia e

arquitetura e locação de equipamentos. Foi fundada em 2002 e tem como

foco principal a execução de obras de saneamento e pavimentações. Passou

por uma alteração no contrato social em 2007, com a incorporação de um

sócio, onde passou, também, a se direcionar para a construção de postos

de gasolina.

Atua de forma mais forte dentro do Estado do Rio Grande do Sul,

onde 90% das obras executadas são públicas – municipais e estaduais.
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Sendo característica desse segmento a realização de licitações

para contratação de construtoras, percebe-se uma grande capacidade

de obter a aprovação nesses editais de licitação emitidos pelos órgãos

públicos.

A administração da empresa ocorre de forma simples e enxuta.

Não há uma departamentalização bem definida, e a direção da organi-

zação fica ao encargo dos sócios. Durante as entrevistas e visitas à

empresa, ficou claro que mesmo gerindo recursos volumosos e sendo

administrada por poucas pessoas e de maneira básica, a organização

é financeiramente saudável e apresenta crescimento significativo nos

últimos 3 anos.

Como problema administrativo surge o fato de não haver um

planejamento financeiro mais estruturado e robusto. A falta de planejamento

financeiro pode afetar o fluxo de caixa da organização gerando aumento da

necessidade de capital de giro e perda de valor do capital investido dos

sócios.

Percebe-se dessa maneira a importância da utilização de ferramentas

de planejamento financeiro adequado a essa realidade. Frente a esse

problema o presente trabalho tem como objetivos:

• objetivo geral:

– propor um planejamento financeiro para a empresa BRASMAC

ENG. LTDA.

• objetivos específicos:

– analisar a organização do departamento financeiro da empresa

atualmente;

– analisar fluxo de caixa, necessidade de capital de giro, e índices

econômico-financeiros a partir do balanço patrimonial, demons-

trações de resultado de exercício e outros elementos do ciclo

financeiro nos últimos 3 anos.

– apresentar ferramentas para um planejamento financeiro

à empresa.
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O trabalho apresentará a seguir a definição de planejamento

financeiro. Será feita uma revisão de alguns elementos que compõe o

planejamento financeiro como: fluxo de caixa, orçamento e alguns índices

de avaliação com enfoque econômico-financeiro. Num segundo momento

serão definidos o procedimento metodológico utilizado no trabalho e suas

etapas de coleta e a análise de dados. Será apresentada a empresa com

sua situação atual, para após, serem elaboradas ferramentas para a proposta

de um planejamento financeiro para a BRASMAC ENG. LTDA, concluindo

com as considerações finais sobre o estudo de caso realizado na

organização.
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1. O PLANEJAMENTO FINANCEIRO

Com o grande número de empresas que fracassam em suas

operações por problemas financeiros, fica claro que o planejamento e controle

financeiro são fundamentais para a sustentabilidade e crescimento de todas

as organizações. Empresas de pequeno e médio porte estão mais suscetíveis

a tais problemas, visto que as tarefas e responsabilidades são geridas por

poucas pessoas e o volume de recursos podem ser mais escasso. Essas

dificuldades financeiras podem estar associadas à falta de um planejamento

e controle operacional e pela não utilização de ferramentas administrativas.

Neste capítulo do trabalho será definido o planejamento financeiro e alguns

instrumentos que possibilitam a organização otimizar seus recursos para

operar saudavelmente suas atividades.

Para tornar mais claros os conceitos de planejamento e controle,

visando o êxito da organização a administração deverá segundo Welsch

(1994, p. 29), seguir as seguintes funções básicas da administração:

1. Planejar

a) Desenvolver de maneira imaginativa novas potencialidades

de lucros e melhorar as atividades geradoras de lucros já

existentes na empresa

b) Estabelecer sistematicamente os objetivos relevantes da

empresa e formular estratégias e planos realistas para alcançar

tais objetivos a curto e longo prazos.

2. Organizar

a) Estruturar as tarefas a serem exercidas para alcançar os

objetivos da empresa.
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b) Atribuir as tarefas estruturais a indivíduos específicos através

da designação de autoridade e responsabilidade.

3. Formar a equipe de pessoal

a) Avaliar e definir as necessidades de recursos humanos

compatíveis com os objetivos e planos da empresa.

b) Empregar indivíduos competentes e desenvolver programas

para aumentar suas competências.

4. Dirigir

a) Exercer liderança dinâmica na implantação e execução de

planos e estratégias.

b) Desenvolver condições de trabalho que ofereçam motivação

positiva para indivíduos e grupos.

5. Controlar

a) Exercer continuamente um controle dinâmico, agressivo e

flexível das operações para assegurar conformidade realista

com os planos e objetivos.

b) Aperfeiçoar permanentemente o processo de administração,

através de avaliações objetivas do feedback obtido, através

de introspecção e de uma disposição construtiva no sentido

de fazer novas experiências e aceitar mudanças.

A função planejamento aparece dentro das funções básicas da

administração. Planejar pode ser definido como o ato de escolher uma entre

várias alternativas. Para Braga (1994, p. 228) planejar significa definir

antecipadamente:

– os objetivos das ações preestabelecidas (O QUE se deseja

alcançar);

– a forma pela qual as ações serão desenvolvidas (COMO será

feito);

– os meios físicos, tecnológicos, humanos etc, e os recursos

financeiros necessários (COM QUE e POR QUANTO será

feito);

– os prazos de execução e as épocas de conclusão de cada

plano (QUANDO será feito); e

– os responsáveis pela execução das etapas do plano (POR

QUEM será feito).

Dentro desta idéia inicial de planejamento  a empresa terá como foco

ferramentas de projeção para o processo de tomada de decisão. Segundo
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Zdanowicz (2000, p. 18) as decisões importantes, quando embasadas nos

planejamentos e controles financeiros, tem grande possibilidade de serem

eficazes e darem certo na empresa. Ainda segundo Zdanowicz (2000, p.18)

o planejamento financeiro e orçamento se fazem necessário para que a

empresa possa visualizar, antecipadamente, as atividades que deverão ser

desenvolvidas no período projetado, bem como o caminho que será

percorrido pela mesma.

O planejamento financeiro estabelece o método pelo qual as metas

financeiras devem ser atingidas. Possui duas dimensões: prazo e nível de

agregação (ROSS, WESTERFIELD, JAFFE, 2002, p. 589).

A seguir serão definidos os instrumentos de orçamento, fluxo de

caixa e índices econômico-financeiros. Esses instrumentos auxiliam no

planejamento e controle financeiros da organização quando aplicados.

1.1 Orçamento

Um instrumento importante do planejamento financeiro é o orçamento.

Definido segundo Zdanowicz (2000, p. 22) como o instrumento utilizado

para elaborar, de forma eficaz e eficiente, o planejamento e o controle

financeiro das atividades operacionais e de capital da empresa, auxiliando

a tomada de decisão. O autor segue a definição dizendo que o orçamento é

a técnica, que toma, por base, informações e dados de experiências

passadas, mas deverá constituir-se também, em ferramenta de orientação

no processo de tomada de decisão da empresa para o futuro.

1.1.1 Conceitos

Na visão mais atual de planejamento financeiro segundo Zdanowicz

(2000, p. 23) orçamento é conceituado como:

a) Orçamento é o instrumento que descreve o plano geral de

operação e/ou de capital orientado por objetivos e metas

propostos pela direção da empresa para um determinado

período;
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b) Orçamento é a técnica de planejamento global utilizada para

um período de tempo, centrada em objetivos e metas traçadas

pela gerencia superior;

c) Orçamento é o método de planejamento e controle financeiro

vinculado aos planos operacionais e/ou de investimentos

visando otimizar o rendimento de recursos físicos e monetários

da empresa;

d) Orçamento é a expressão quantitativa e qualitativa, em

unidades físicas, medidas no tempo, dos valores monetários.

Com os conceitos acima podemos definir os objetivos do instrumento

orçamento dentro das organizações.

1.1.2 Objetivos

O orçamento cumpre papel fundamental dentro de duas funções

administrativas básicas, o planejamento e o controle. Planejamento, criando

uma visão de futuro para onde a empresa quer chegar e programando

atividades para atingir as metas. Controle, avaliando os dados realizados

com os dados projetados e iniciando ações corretivas para minimizar os

desvios do plano pré-estabelecido. Zdanowicz (2000, p. 23) define o objetivo

máximo do orçamento como: apresentar o programa orçamentário, definindo

padrões, normas e procedimentos, que servirão para regulamentar a

organização na elaboração e na execução das atividades da empresa.

O programa de orçamento dentro da empresa vai apresentar

características básicas conforme abaixo.

1.1.3  Características

As etapas definidas no planejamento e orçamento deverão apresentar

prazos e datas para que o controle faça uma avaliação no tempo. As metas

definem quantitativamente os objetivos do orçamento. Segundo Zdanowicz

(2000, p. 24) as quantificações de valor no tempo propiciarão lançar base

para o correto julgamento dos planos e de sua validação como os indicadores

de desempenho, previamente fixados. O autor segue caracterizando o

orçamento através das seguintes premissas básicas:
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a) Projeção para o futuro: ‘[…] desta forma, a projeção para o

futuro deverá especificar o quanto e quando as atividades

deverão concretizar-se, considerando, em parte, o presente

para projetar o futuro’.

b) Flexibilidade na aplicação: o orçamento como instrumento de

planejamento financeiro deverá ser rapidamente adaptado às

novas condições de trabalho e de mercado da empresa; não

poderá ser visto como uma peça estática e imutável no tempo,

pois mudanças ocorrerão na economia, com certeza e, por

sua vez, irão exigir ágeis adequações em relação ao que foi

estabelecido ao plano inicial;

c) Participação direta dos responsáveis: ‘[…] será fundamental

a participação direta de todos os responsáveis envolvidos e

comprometidos no processo, conjuntamente com a análise

de todas as informações obtidas, em vários departamentos e

setores da empresa, viabilizando, assim, o sistema de

planejamento financeiro e orçamento’.

d) Global: no sentido de abarcar todas as unidades e atividades

operacionais da empresa, no período considerado;

e) Pratico: a elaboração do orçamento deverá ser em tempo hábil,

para que sua execução possa ocorrer no momento certo;

f) Critérios uniformes: ‘[…] princípios e padrões deverão ser

definidos, previamente, permitindo assim realizar-se a

avaliação do mesmo’.

g) Quantificação: o orçamento deverá ser expresso em valores

físicos e monetários;

h) Economicidade: deverá revelar, em termos econômicos, o que

se terá de fazer e o que se pretende fazer na empresa no

período orçamentário para obter-se benefícios.

Seguindo essas características parte-se para a etapa de

implementação.

1.1.4 Implementação

Após definir o conceito e as características de orçamento é necessário

descrever algumas condições para sua implementação. Zdanowicz (2000,

p. 26) descreve 4 condições básicas para a implementação de um

planejamento e controle orçamentário:
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a) Estrutura organizacional deverá ser compatível com os

objetivos e as metas propostas em seu plano geral de

operações;

b) Contabilidade aberta, informatizada e descentralizada para a

correta realização das etapas de planejamento e seu posterior

controle orçamentário;

c) Fixação dos objetivos e metas da empresa deverão ser

estabelecidos pelo comitê orçamentário, a partir de

informações internas e externas sobre o mercado de atuação;

d) Disciplina e seriedade deverão ser observadas em todas as

etapas de elaboração do orçamento e cumprimento fiel na

sua execução.

Após a implementação chega-se às conclusões.

1.1.5 Conclusões

Dentro do planejamento e controle financeiro o orçamento estabelece

uma maneira de traduzir as idéias e ações, esquematizando de forma

ordenada as rotinas operacionais visando os resultados definidos pela

empresa. Segundo Zdanowicz (2000, p. 30) o orçamento poderá ser

resumido como sendo um modo de conduzir, ordenadamente, as idéias e

ações para que a empresa possa progredir passo a passo. O autor segue

ainda citando que o orçamento será um instrumento de gestão empresarial

indispensável a todas as empresas, independente do seu porte ou tipo de

atividade econômica explorada.

Mais do que uma ferramenta para o planejamento e controle

financeiro, o orçamento cria a necessidade de uma nova estrutura

empresarial e novos sistemas operacionais dentro da empresa. Este

instrumento pode ser organizado em orçamento de vendas, orçamento de

produção, orçamento de despesas operacionais e orçamento de caixa

(também chamado de fluxo de caixa).

Outro importante instrumento no planejamento financeiro é o fluxo

de caixa da empresa, que será definido a seguir.
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1.2 Fluxo de Caixa

A empresa apresenta diariamente operações financeiras, entradas e

saídas de numerários, que possibilitam o funcionamento das atividades da

organização. O processo de comercialização e/ou produção movimentam o

caixa da empresa conforme o tipo da operação. Esse processo contínuo

pode ser entendido como ciclo operacional e resultam em ciclo de caixa.

Segundo Ross, Westerfield, Jaffe (2002, p.603) a linha de tempo do fluxo

de caixa compreende um ciclo operacional e um ciclo de caixa. A

administração do ativo da empresa torna-se importante e deve-se buscar

os objetivos simultâneos da administração financeira: liquidez e rentabilidade.

O conceito de fluxo de caixa é definido a seguir.

1.2.1 Conceito

O fluxo de caixa é o instrumento que permite ao administrador

financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos

financeiros de sua empresa para determinado período (ZDANOWICZ, 2004,

p. 19). Essa demonstração financeira segundo Ross, Westefiel, Jaffe (2002,

p. 43) ajuda a explicar a variação dos saldos de caixa e aplicações financeiras.

Este instrumento demonstra o conjunto de entradas e saídas de

valores ao longo do tempo. Como escreve Zdanowicz (2004, p. 40) o fluxo

de caixa consiste na representação dinâmica da situação financeira de uma

empresa, considerando todas as fontes de recursos e todas as aplicações

em itens do ativo.

No curto prazo permite a empresa planejar e controlar, principalmente,

capital de giro. E no longo prazo para termos de investimentos no ativo

permanente.

1.2.2 Objetivos do Fluxo de caixa

As empresas praticam ao longo do dia diversas entradas e saídas de

caixa. Segundo Zdanowicz (2004, p. 41) o principal objetivo do fluxo de
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caixa é dar uma visão das atividades desenvolvidas, bem como as operações

financeiras que são realizadas diariamente, no grupo de ativo circulante,

dentro das disponibilidades, e que representam o grau de liquidez da

empresa. O autor segue desenvolvendo alguns objetivos básicos do fluxo

de caixa:

– Facilitar a analise e o cálculo na seleção das linhas de crédito

a serem obtidas junto as instituições financeiras;

– Programar os ingressos e desembolsos de caixa, de forma

criteriosa, permitindo determinar o período que deverá ocorrer

carência de recursos e o montante, havendo tempo suficiente

para as medidas necessárias;

– Permitir o planejamento dos desembolsos de acordo com as

disponibilidades de caixa, evitando-se o acumulo de

compromissos vultosos em época de pouco encaixe;

– Determinar quanto de recursos próprios a empresa dispõe

em dado período, e aplicá-los de forma mais rentável possível,

bem como analisar os recursos de terceiros que satisfaçam

as necessidades da empresa;

– Proporcionar o intercâmbio dos diversos departamentos da

empresa com a área financeira;

– Desenvolver o uso eficiente e racional do disponível;

– Financiar as necessidades sazonais ou cíclicas da empresa;

– Providenciar os recursos para atender aos projetos de

implantação, expansão, modernização ou relocalização

industrial e/ou comercial;

– Fixar o nível de caixa, em termos de capital de giro;

– Auxiliar na analise dos valores a receber e estoques, para

que se possa julgar a conveniência em aplicar nesse itens ou

não;

– Verificar a possibilidade de aplicar possíveis excedentes de

caixa;

– Estudar um programa saudável de empréstimo ou

financiamento;

– Projetar um plano efetivo de pagamento de débitos;

– Analisar a viabilidade de serem comprometidos os recursos

pela empresa;

– Participar e integrar todas as atividades da empresa, facilitando

assim os controles financeiros.
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Estes objetivos geram o foco para que os recursos da empresa,

próprios e de terceiros, sejam aplicados em atividades rentáveis, e não

empregados em projetos que não gerem riqueza. O planejamento do fluxo

de caixa possibilita ao administrador fixar o valor do saldo de caixa necessário

para honrar as obrigações da organização criando uma empresa saudável

financeiramente.

1.2.3 Conclusões

O fluxo de caixa é um instrumento essencial para a administração do

disponível e sucesso da empresa, em termos de planejamento e de controle

financeiros (ZDANOWICZ, 2004, p. 54).

Através do fluxo de caixa podem ser trabalhados elementos do ciclo

financeiro de curto e longo prazo. Segundo Zdanowicz (2004, p. 54) uma

empresa, antevendo um excedente de caixa, poderá planejar seus

investimentos de forma segura, ao passo que outra, estimando uma escassez

de caixa, poderá projetar as possíveis fontes de financiamento para suprir a

sua necessidade futura de caixa.

Essa estrutura sendo sempre atualizada deixa a empresa protegida

contra acontecimentos futuros, diminuindo o risco através do planejamento

e controle financeiro. Este instrumento utilizado para planejamento e controle

financeiro torna-se útil para o processo de tomada de decisão. Através da

analise econômico-financeira e patrimonial a direção da empresa possui

condições para definir o melhor caminho para o sucesso da organização.

Sendo necessário definir alguns indicadores econômico-financeiros

será desenvolvido, a seguir, o assunto sobre análise de indicadores

econômico-financeiros.

1.3 Análise de Indicadores Econômico-financeiros

A administração do fluxo de caixa busca manter a empresa saudável

em termos de liquidez e rentabilidade. A análise econômico-financeira deve

ser vista por uma perspectiva qualitativa e quantitativa, tendo-se em mente
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conhecer as distintas possibilidades e as várias modalidades pelas quais as

inversões se transformam em recursos financeiros, indispensáveis a

alimentação do processo operacional da empresa (ZDANOWICZ, 2004,

p. 57). Ainda segundo Zdanowicz (2004, p. 60) a análise de indicadores

econômico-financeiros através do fluxo de caixa visa estabelecer relações

entre os dados econômico-financeiros da empresa, para verificar os pontos

de estrangulamento que possam causar desequilíbrios a curto ou longo prazo.

Para fazer a análise econômico-financeira é necessário entender as

demonstrações financeiras como Balanço Patrimonial e Demonstrativo de

Resultado do Exercício. Segundo Ross, Weterfield, Jaffe (2002, p. 39) o

balanço patrimonial é um instantâneo feito pelo contador do valor contábil

da empresa numa data especifica, como se a empresa permanecesse

estática por um momento. O balanço possui dois lados: no lado esquerdo

temos os ativos, e no lado direito os passivos e o patrimônio dos acionistas.

O balanço diz o que a empresa possui e como é financiada. A demonstração

de resultado mede desempenho durante um período especifico, um ano,

digamos (ROSS, WESTERFIELD, JAFFE, 2002, p. 41). O autor segue

escrevendo que a demonstração de resultado geralmente inclui diversas

seções. A seção operacional apresenta as receitas e as despesas associadas

às operações principais da empresa. Entre outras coisas, a seção não

operacional da demonstração de resultado inclui todos os custos de

financiamento, tais como despesas de juros. Em geral, uma segunda seção

indica, como item separado, o valor dos impostos lançados contra o lucro.

O último item da demonstração de resultado é o lucro líquido.

Com o conhecimento dessas demonstrações fica possível o cálculo

de índices de indicadores financeiros.

1.3.1 Indicadores financeiros

Os indicadores financeiros buscam determinar a capacidade da

empresa em honrar seus compromissos na data do vencimento. Serão

desenvolvidos os índices de Liquidez imediata, solvência geral,

endividamento, imobilização do capital próprio e capital de giro.
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•  Liquidez imediata

A equação que determina o índice de liquidez imediata é

         D
L

i
 =

          PC

L
i  
= liquidez imediata

D = disponível

PC = passivo circulante

Segundo Zdanowicz (2004, p. 64) este indicador informa o quanto de

dívidas a curto prazo da empresa podem ser saldada de imediato, ou seja,

utilizando-se somente as disponibilidades existentes no momento. O autor

ainda escreve que não há um índice de liquidez imediata que seja

considerado ideal, pois varia de empresa para empresa, dependendo,

principalmente, do seu tipo de atividade.

Deve ser feita uma comparação com outras empresas do setor e,

também, o administrador financeiro deve estabelecer o índice satisfatório

baseado nos fatores externos e internos a organização.

•  Solvência geral

O índice de solvência geral segundo Zdanowicz (2004, p. 68) é uma

medida de avaliação da capacidade financeira da empresa a longo prazo

para satisfazer os compromissos assumidos perante terceiros, exigível a

qualquer prazo.

            AT
SG =

           PE

SG = solvência geral

AT = ativo total

PE = passivo exigível

Este índice é avaliado de três formas segundo Zdanowicz (2004,

p. 69) se o grau de solvência geral for inferior a unidade, a empresa estará

operando com passivo a descoberto, pois seu ativo, a valor contábil, não é

suficiente para saldar os compromissos assumidos perante terceiros.
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Quando a solvência geral for igual à unidade, a valor contábil,

expressa um ativo totalmente comprometido com os recursos derivados de

terceiros.

Quando superior a unidade, isto significara que a empresa possui

bens e direitos, a valor contábil, suficientes para dar cobertura a todas as

exigibilidades de curto e longo prazo.

•  Endividamento

O cálculo é desenvolvido pela seguinte equação:

           PE
E  =

          AT

E = endividamento

PE = passivo exegivel

AT = ativo total

Segundo Zdanowicz (2004, p. 70) é um indicador muito utilizado, por

sua importância, em termos de analise e de interpretação para detectar a

situação financeira da empresa. Quanto menor o grau de endividamento,

maior será a capacidade financeira da empresa a longo prazo.

•  Imobilização do capital próprio

Segundo Zdanowicz (2004, p. 72) o grau de imobilização do

capital próprio é obtido pela relação entre patrimônio líquido e o ativo

permanente.

           PL
ICP =
           AP

ICP = imobilização do capital próprio

PL = patrimônio liquido

AP = ativo permanente

•  Capital de giro

É calculado pela diferença absoluta entre o valor do ativo circulante e

o montante do passivo circulante, segundo Zdanowicz (2004, p. 74):
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CG = AC – PC

CG = capital de giro

AC = ativo circulante

PC = passivo circulante

Conforme Zdanowicz (2004, p. 74) se o valor do ativo circulante for

superior ao valor do passivo circulante, afirma-se que o capital circulante ou

o capital de giro é próprio. Em caso contrario, se o valor do passivo circulante

for superior ao valor do ativo circulante, a empresa apresenta um passivo

circulante a descoberto.

1.3.2 Conclusões

A análise desses índices combinados com o fluxo de caixa da empresa

possibilitam avaliar melhor a situação financeira, auxiliando no planejamento

e controle. Determinado os objetivos e metas para a organização, essa

avaliação numérica apresenta o desempenho em termos de índices para a

empresa.

Esse acompanhamento pode ser desenvolvido através de gráficos,

comparativos ano a ano e comparativos com a média do setor. Desta forma

os dados obtidos pelo cálculo dos índices tornam-se mais precisos e ajuda

de forma mais real a empresa na tomada de decisões. O objetivo dos índices

econômico-financeiros é reorganizar as informações contidas nas demons-

trações financeiras em índices capazes de mostrar o desempenho financeiro

da empresa nas áreas como: solvência a curto prazo, alavancagem,

rentabilidade e valor.
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho é um estudo de caso sobre a empresa BRASMAC

ENGENHARIA LTDA que busca propor um planejamento financeiro frente a

atual situação interna e externa da organização.

Dentre as diversas formas de estudo de caso há o estudo cujo

propósito é relatar práticas de organizações ou recomendar alternativas

de políticas (ROESCH, 1999, p. 199). Yin (1994) argumenta que o estudo

de caso pode ser utilizado com propósitos exploratórios, descritivos ou

explicativos.

2.1 Coleta de dados

Os dados da empresa BRASMAC ENG. LTDA para o estudo de caso

foram coletados através de visitas técnicas à empresa, entrevistas abertas,

sem utilização de questionário, com os diretores e análise dos dados

contábeis e financeiros dos anos de 2005, 2006 e 2007 da organização.

As visitas técnicas aconteceram durante o desenvolvimento de todo

o trabalho ao departamento financeiro e à diretoria. As visitas técnicas tiveram

como objetivo conhecer as rotinas e ferramentas utilizadas e, também,

conhecer o ambiente micro e macro da organização.

As entrevistas abertas foram realizadas para entender a organização

do departamento financeiro, através do questionamento aos sócios e

funcionários que atuam na administração da empresa. Os dados contábeis

e financeiros foram retirados dos balanços patrimoniais, demonstrativos de

resultados de exercícios dos anos de 2005, 2006 e 2007, e planilhas que a

empresa utiliza para o planejamento e controle.
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2.2 Análise de dados

Com os dados coletados, a estrutura e a organização atual do

departamento financeiro da empresa, foram analisadas. Com os dados do

balanço patrimonial e Demonstração do resultado do exercício foi feita

uma análise com o enfoque econômico-financeiro. Buscou-se avaliar o

desempenho dos últimos três anos. Este enfoque econômico-financeiro foi

realizado através do cálculo de liquidez imediata, solvência geral,

endividamento, imobilização do capital próprio e capital de giro, utilizando

as fórmulas e definições encontradas no referencial teórico deste trabalho

no capítulo 1.3. As atuais ferramentas e planilhas usadas para planejamento

e controle financeiro da empresa serviram como base para a realização do

planejamento financeiro proposto neste trabalho.

O capítulo seguinte apresenta um quadro geral da empresa e os

resultados das análises feitas. Com base no cenário atual o trabalho parte

para a apresentação da proposta de planejamento financeiro para a

organização.



28

3. BRASMAC ENGENHARIA LTDA

Para compreender melhor a realidade da empresa será elaborada

uma visão geral sobre o setor de atuação.

3.1 Setor de Engenharia

Empresas de engenharia civil prestam serviços para as mais variadas

finalidades. Desde projetos residenciais a obras extensas como a construção

de rodovias. Nessa esfera há dois tipos de agentes: O Estado e a iniciativa

privada.

É dado ênfase nesse trabalho para a participação do Estado no setor

de engenharia civil.

Para as obras de infra-estrutura, novos projetos ou manutenção das

instalações existentes, os órgãos públicos municipais, estaduais e federais

buscam na iniciativa privada empresas capazes de realizar seus projetos. O

contrato ocorre através do processo de licitação, passando por publicação

de editais e avaliação das propostas encaminhadas pelas empresas

participantes.

A Lei n° 8.666/93 que regulamenta o processo de licitações estabelece

segundo o Art. 1° normas gerais sobre licitações e contratos administrativos

pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações

e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal

e dos Municípios. No Art. 3° a licitação destina-se a garantir a observância

do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais

vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita
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conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade,

da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa,

da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos

que lhes são correlatos.

Sendo assim, para uma empresa conseguir aprovação em alguma

licitação terá que apresentar uma proposta com melhor preço. Mas terá

que, ao mesmo tempo, maximizar e rentabilizar o investimento dos sócios.

Isto só será possível com uma administração financeira eficaz e eficiente.

Muitas das obras públicas movimentam cifras na casa dos milhões

de reais. Esse volume de recursos exige das empresas capacidade instalada

para execução, com grande necessidade de máquinas e outros ativos

permanentes. Empresas que desejam conseguir aprovação nos processos

de licitações de obras grandes (na casa dos milhões de reais) precisam ter

estrutura compatível.

Característico desse setor são as obras por empreitada. Os contratos

possuem prazos definidos e os pagamentos de valores são distribuídos ao

longo da execução da obra através de medições realizadas periodicamente.

Em obras externas o desenvolvimento e evolução do projeto

dependem do fator clima, que pode acabar prejudicando o fluxo de caixa da

empresa visto que o cronograma da obra pode não ser realizado em virtude

de chuvas e outros acontecimentos. Assim a empresa precisa ter um

planejamento adequado dos níveis de recebimentos e desembolsos.

Um fato que promete movimentar os próximos anos no setor é o

Programa de Desenvolvimento Acelerado (PAC) desenvolvido pelo Governo

Federal. Prevê o investimento de mais de R$503,9 milhões de reais em

projetos de infra-estrutura para os próximos 4 anos. O Governo considera

fundamental o investimento em infra-estrutura para o desenvolvimento

sustentável do país, para isso irá aplicar os recursos na recuperação,

conclusão e criação de novos projetos com alto potencial de gerar

desenvolvimento econômico e social.

Sendo assim, o setor de engenharia apresenta um futuro promissor

apontando para um cenário de crescimento e de novas possibilidades, onde

o retorno e lucratividade estarão à disposição de empresas competitivas e

administrativamente capazes.
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3.2 A Empresa

A BRASMAC ENGENHARIA LTDA tem como objetivo social o projeto

e execução de obras de engenharia civil, saneamento, pavimentação,

terraplanagem, construções residenciais, comerciais, industriais e de outros

usos específicos, serviços especializados e consultoria de engenharia e

arquitetura e locação de equipamentos. Foi fundada em 2002 e tem como foco

principal a execução de obras de saneamento e pavimentações. Passou por

uma alteração no contrato social em 2007, com a incorporação de um sócio,

onde passou, também, a direcionar para a construção de postos de gasolina.

A empresa apresenta uma estrutura administrativa enxuta com poucas

pessoas, onde a administração é realizada pelos dois sócios gerentes que

compõe o capital social da empresa e mais dois funcionários que executam

apoio nas tarefas de rotina. As funções estratégicas, de planejamento e

controle são realizadas pelos sócios gerentes.

A empresa possui como ponto forte o alto grau de capacidade em

obter contratos de obras públicas através de licitações. Atualmente 90%

das receitas são provenientes da execução de obras municipais dentro de

órgãos ligados a Prefeitura de Porto Alegre, como DMAE (Departamento

Municipal de Água e Esgotos) e DEP (Departamento de Esgotos Pluviais).

Também é referenciada a qualidade dos serviços e cumprimento de prazos

na execução das obras, como ponto forte, aliado a visão gerencial dos sócios

que conduzem a empresa estrategicamente com sucesso.

Um dos pontos fraco, apontado pelos sócios, da organização é a

falta de ferramentas e técnicas administrativas e de gestão nos

procedimentos financeiros da empresa. Este fato pode a longo prazo

comprometer o capital investido. Outro ponto fraco é a estrutura pequena e

a falta de pessoal, limitando o crescimento da empresa, visto que limita o

número de obras em execução simultaneamente, sobrecarregando os

diretores em tarefas operacionais, consumindo tempo que poderia ser

utilizado para a visão estratégica do negócio.

Nesse cenário de crescimento setorial e maior competição as

empresas precisam planejar e controlar seus recursos para obter o máximo

de retorno sobre o capital investido



31

Será apresentado, a seguir, o Balanço Patrimonial juntamente com a

Demonstração do Resultado do Exercício dos anos de 2005, 2006 e 2007

para, após, através dos índices de desempenho econômico-financeiro,

mapear a situação atual da empresa.

Tabela 1 – Balanço Patrimonial ATIVO – BRASMAC

ATIVO 2005 2006 2007

1 CIRCULANTE 230.891,31 698.284,04 1.045.639,29

1.1 DISPONÍVEL 70.382,57 152.333,02 159.959,03

1.1.1 Caixa 18.650,10 5.041,30 5.941,08

1.1.2 Bancos c/movimentação 47.809,09 147.291,72 154.017,95

1.1.2.1 Banco do Estado RS 947,78 72.309,53 54.467,52

1.1.2.2 Banco Brasileiro de Desc 46.861,31 74.477,71 93.294,78

1.1.2.3 Banco Real 0,00 504,48 6.255,65

1.1.3 Banco c/aplicação 3.923,38 0,00 0,00

1.1.3.1 Bradeco c/aplicação 3.923,38 0,00 0,00

1.2 CLIENTES 136.708,17 506.220,57 837.997,83

1.2.1 Clientes obra por empreitada 136.708,17 506.220,57 837.997,83

1.2.1.1 DMAE 77.434,41 0,00 111.711,39

1.2.1.2 SMOV 59.273,76 0,00

1.2.1.3 DEP 163.962,07 384.027,94

1.2.1.4 Conc. Da Rodovia Osor/POA 342.258,50 342.258,50

1.3 OUTROS CREDITOS 23.800,57 39.730,45 47.682,43

1.3.1 Imposto contrib. A recuperar 23.800,57 39.730,45 47.682,43

1.3.1.1 INSS ret. Seg. social a comp 23.800,57 39.730,45

1.3.1.2 IRPJ retenção 15.120,85

1.3.1.3 Contrib. Social retenção 70,00

2 PERMANENTE 429.519,84 361.160,55 372.805,09

2.1 IMOBILIZADO 429.519,84 361.160,55 372.805,09

2.1.1 Tecnico 568.278,18 500.212,69 511.857,23

2.1.1.1 Moveis e equip escritoio 2.039,00 2.938,00 14.864,05

2.1.1.2 Maquinas e equipamentos obra 412.938,76 330.751,01 289.756,01

2.1.1.3 veiculos 153.300,42 166.523,68 203.683,07

2.1.1.4 Instalações 3.554,10

2.1.2 (-) Depreciações (138.758,34) (139.052,14) (139.052,14)

2.1.2.1 DAC - Moveis e equip. escrit (611,70) (905,50) (905,50)

2.1.2.2 DAC - Maqinas e equip. obras (109.409,28) (109.409,28) (109.409,28)

2.1.2.3 DAC - veiculos (28.737,36) (28.737,36) (28.737,36)

TOTAL 660.411,15 1.059.444,59 1.418.444,38

BALANÇO PATRIMONIAL
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Tabela 2 – Balanço Patrimonial PASSIVO – BRASMAC

PASSIVO 2005 2006 2007

1 CIRCULANTE 150.535,91 67.036,15 47.553,48
1.1 FORNECEDORES 0,00 0,00 6.416,27
1.2 OBRIGAÇÕES A RECOLHE 16.591,17 44.010,15 41.137,21

1.2.1 Obrigações Trabalhista 946,93 1.242,27 1.460,50
1.2.1.1 FGTS s recolher 946,93 1.242,27 1.460,50

1.2.2 Contrib. Prev. Recolher 3.457,51 0,00 4.886,31
1.2.2.1 INSS a recolher obras 3.457,51 0,00 4.886,31

1.2.3 Obrigações tributárias 12.186,73 42.767,88 34.790,40
1.2.3.1 ISS a recolher 1.371,50 23.026,00 3.778,67
1.2.3.2 PIS a recolher 515,16 3.451,63 5.206,72
1.2.3.3 COFINS a recolher 4.352,74 15.930,89 15.993,97
1.2.3.4 IRPJ a recolher 2.062,44 11.392,62 3.568,34
1.2.3.5 CS/LL a recolher 3.884,89 11.992,74 6.242,75

1.3 FINANCIAMENTOS 133.944,74 23.026,00 0,00
1.3.1 Financiamento Ativo Fixo 133.944,74 23.026,00 0,00

1.3.1.1 Linck S.A. Equip. Rodoviario 122.631,00 23.026,00 0,00
1.3.1.2 Banco Bradesco 11.313,74 0,00 0,00

2 PATRIMONIO LIQUIDO 509.875,24 992.408,44 1.370.890,90
2.1 CAPITAL 360.000,00 360.000,00 600.000,00

2.1.1 Capital Social 360.000,00 360.000,00 600.000,00
2.1.1.1 Capital Integralizado 360.000,00 360.000,00 600.000,00

2.2 LUCROS PREJUIZOS ACUM 149.875,24 632.408,44 770.890,90
2.2.1 Lucros Acumulados 149.875,24 632.408,44 770.890,90

TOTAL 660.411,15 1.059.444,59 1.418.444,38

BALANÇO PATRIMONIAL
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Tabela 3 – Demonstração do Resultado do Exercício – BRASMAC

2005 2006 2007
RECEITA DE OBRA POR EMPREITADA 1.650.471,29 3.531.038,92 2.290.076,46
(-) Impostos s/serviços
ISS s/serviços 24.591,35 141.241,51 91.603,00
PIS 11.115,81 22.951,68 14.885,49
COFINS 51.273,75 105.931,10 68.702,29

RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 1.563.490,38 3.260.914,63 2.114.885,68

Custo de obra por empreitada
Mão de obra e encargos 610.445,42 1.532.697,92 465.911,48
Materiais e outros custos 522.927,02 613.289,42 552.987,55

LUCRO BRUTO 430.120,94 1.114.927,29 1.095.986,65

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Despesas com pessoal 15.828,00 18.991,72 28.676,42
Despesas diversas 39.111,26 55.183,51 87.374,14

Depreciações 82.670,64 116.947,55 119.156,22
Despesas Tributárias 11.680,90 28.962,91 14.444,28

LUCRO OPERACIONAL 280.830,14 884.941,60 846.335,59
DESPESA FINANCEIRA 4.158,79 29.262,93

LUCRO ANTES DO IR E CSSL 280.830,14 880.782,81 817.072,66
Impostos e contribuições
Provisão CS/LL 18.469,36 32.803,68 22.136,82
Provisão IRPJ 20.483,68 39.545,93 9.553,38

LUCRO NO EXERCICIO 241.877,10 808.433,20 785.382,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
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3.3 Análise de Índices Econômico-financeiros

Para conhecer melhor a situação financeira da empresa a análise de

indicadores econômico-financeiros deve ser feita levando-se em

consideração a seleção de indicadores representativos para o setor e para

a empresa. Cabe destacar segundo Zdanowicz (2004, p. 61) que, um índice

em si, não representa quase nada, ou seja, sua utilidade só é verdadeira

quando associada a outros índices estabelecidos pela empresa. Nestes

termos, o conjunto de indicadores econômico-financeiros, em consórcio com

o fluxo de caixa, poderá determinar a liquidez e a rentabilidade da empresa.

3.3.1 Liquidez imediata

Para cálculo de liquidez imediata usou-se a equação referenciada na
revisão teórica. A liquidez imediata é obtida através da divisão do ativo
disponível pelo passivo circulante. O resultado da série histórica é mostrada
abaixo:

Tabela 4 – Liquidez Imediata

2005 2006 2007
Ativo Disponivel 70.382,52 152.333,02 159.959,03
Passivo Circulante 150.535,91 67.036,15 47.553,48

0,47 2,27 3,36LIQUIDEZ IMEDIATA

O resultado apresentado mostra que a empresa está operando

atualmente com sobra. Nos últimos dois anos a empresa conseguiria saldar

todas as dívidas de curto prazo utilizando apenas as disponibilidades

existentes.

Fica registrado que não há um índice ideal de liquidez imediata. O

administrador deve determinar o índice ideal e revisar constantemente em

relação ao ambiente interno e externo a empresa.

3.3.2 Solvência geral

O índice de solvência geral é resultado da divisão entre ativo total e

passivo exigível. Passivo exigível compreende tanto as obrigações a curto e

longo prazo.
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Tabela 5 – Solvência Geral

2005 2006 2007
Ativo Total 660.411,15 1.059.444,59 1.418.444,38
Passivo Exigível 150.535,91 67.036,15 47.553,48

4,39 15,80 29,83SOLVENCIA GERAL

O resultado mostra que a empresa obteve crescimento do ativo total

e diminuição do passivo ao longo dos 3 últimos anos. Sendo assim, a

empresa possui bens e direitos a valor contábil, suficientes para cobrir todas

as obrigações de curto e longo prazo.

3.3.3 Endividamento

O índice de endividamento é o grau inverso da solvência geral, visto

que a equação que o defini é resultado da divisão do passivo exigível sobre

o ativo total.

Tabela 6 – Endividamento

2005 2006 2007
Passivo Exigível 150.535,91 67.036,15 47.553,48
Ativo Total 660.411,15 1.059.444,59 1.418.444,38

0,23 0,06 0,03ENDIVIDAMENTO

Quanto menor for o grau de endividamento, maior a capacidade finan-

ceira da empresa a longo prazo. Percebe se um grau muito pequeno de

endividamento mostrando que a empresa apresenta fôlego no longo prazo.

3.3.4 Imobilização do Capital Próprio

O grau de imobilização do capital próprio é resultado da relação entre

patrimônio liquido e o ativo permanente.

Tabela 7 – Imobilização do Capital Próprio

2005 2006 2007
Patrimonio liquido 509.875,24 992.408,44 1.370.890,90
Ativo Permanente 429.519,84 361.160,55 372.805,09

1,19 2,75 3,68ICP
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Houve crescimento do patrimônio líquido nos últimos três anos com

pequena queda do ativo permanente entre 2005 e 2007. Esse crescimento

do patrimônio resultou em aumento do financiamento do ativo permanente

com uso do patrimônio líquido da empresa.

3.3.5 Capital de Giro

A diferença entre ativo circulante e passivo circulante resulta no capital

de giro disponível pela empresa.

Tabela 8 – Capital de Giro

2005 2006 2007
Ativo Circulante 230.891,31 698.284,04 1.045.639,29
Passivo Circulante 150.535,91 67.036,15 47.553,48

80.355,40 631.247,89 998.085,81CAPITAL DE GIRO

Esse índice mostra que o capital de giro da empresa é próprio,

mostrando que o passivo circulante está coberto pelos ativos da empresa.

3.3.6 Conclusões

Através da análise dos índices econômico-financeiros da empresa

na série histórica entre 2005, 2006 e 2007,  conclui-se que a empresa opera

financeiramente saudável e apresenta crescimento nos últimos anos. Há

recursos disponíveis para honrar todas as obrigações no curto e longo prazo,

sendo o capital de giro financiado pelo capital dos sócios. Outra característica

da organização é o alto índice de imobilização do capital próprio, sendo o

ativo permanente pago pelo patrimônio liquido.

Fica registrada a necessidade de buscar índices do setor para que a

análise econômico-financeiro tenha maior profundidade e validade, onde a

comparação com outras empresas deixará a análise mais relevante, sendo

essa uma sugestão para próximos trabalhos de conclusão de curso na área

financeira.

O trabalho segue apresentando a organização financeira da empresa

em termos de planejamento e controle.
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3.4 Planilhas Financeiras Atuais

Nesse capitulo serão  apresentadas às planilhas financeiras utilizadas

pela direção para planejamento e controle financeiro. As planilhas são bem

simples e algumas delas preenchidas manualmente, deixando claro a

necessidade de uma estruturação mais robusta e adequada frente

aos recursos administrados pela empresa. As planilhas não apresentam

valores, visto o interesse dos sócios em manter o sigilo das operações

da empresa.

3.4.1 Planilha de Despesas

Esta planilha apresenta as despesas ocorridas em cada obra realizada

pela empresa. Ela apresenta de forma diária os desembolsos realizados

com cada fornecedor mensalmente. Incluem como despesas combustíveis,

materiais, locações de equipamentos, encargos, custo com pessoal,

transporte, alugueis e outras despesas.

Tabela 9 – Planilha de Despesas por Obra

DATA o.c. N. fiscal Discriminação Fornecedor Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
1
2
3
4
5
6

OBRA X
Planilha de despesas

A próxima planilha apresenta as despesas semanais incluindo as

despesas das obras e as despesas administrativas. Ela unifica todas as

despesas operacionais, administrativas e financeiras.
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DATA DESCRIÇÃO DOS COMPROMISSOS VALOR R$
BRASMAC

3.4.2 Planilha de Recebimentos

A planilha de recebimento não está separada por Obras como a de

despesas. Ela apresenta colunas dos valores tributários descriminados. Esta

organizada por mês e ano.

Tabela 11 – Recebimentos

DATA N° NF CLIENTE VALOR NF 11% INSS  ISSQN RET. TEC MULTA IRPJ PIS 0,65% COFINS 3% CS/LL 1% V. R.

01/mai

02/mai

03/mai

04/mai

05/mai

TOTAL

RECEBIMENTOS BRASMAC

MÊS E ANO

Legenda:

N° NF = Número da nota fiscal

Valor NF = Valor da nota fiscal

Ret. Tec = Retenção técnica

V.R = Valor recebido

3.4.3 Controle de Contratos

Uma planilha que auxilia a empresa em determinar os valores a

receber é a planilha de controles de contratos. Nela há uma visualização de

Tabela 10 – Compromissos
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todas as obras em execução pela empresa, atualizada ao final de cada

medição (forma que as empresas de engenharia utilizam para determinar o

quanto da obra foi executada num período) sendo essa a forma de passar o

valor a receber para o órgão contratante do serviço.

Tabela 12 – Controle de contratos

OBRA CONTRATO/VALOR PERIODO DA OBRA 1° MEDIÇÃO 2° MEDIÇÃO 3° MEDIÇÃO
DATA FAT
N°NF
VALOR FAT
DATA REC
VALOR REC

CONTROLE DE CONTRATOS BRASMAC

Legenda:

DATA FAT = data da fatura

N° NF = número da nota fiscal

VALOR FAT = valor da fatura

DATA REC = data do recebimento

VALOR REC = valor recebido

3.4.4 Conclusões

Com a apresentação das planilhas utilizadas pela empresa os

resultados sugerem que não há uso de ferramentas consistentes de

planejamento e controle financeiro na organização. Os recebimentos e

despesas estão organizados de forma simples, sem que haja uma projeção

para curto ou longo prazo do fluxo de caixa. Frente a essa realidade o trabalho

irá, a seguir, apresentar a utilização dos conceitos de orçamento e fluxo de

caixa citados no referencial teórico para apresentar propostas de ferramentas

para um planejamento financeiro à empresa. Essa sugestão deve ser

analisada pela diretoria da organização, pois não tem interesse em ser uma

regra nem em ser a única forma de planejamento financeiro possível.
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4. PROPOSTA DE PLANEJAMENTO FIANCEIRO PARA

BRASMAC ENG. LTDA

Nessa etapa do trabalho serão utilizados os conceitos anteriormente

visto no capitulo 1, O planejamento Financeiro. Com base na literatura

apresentada a aplicação dos instrumentos de orçamento e fluxo de caixa

surge como exelente alternativa a ser utilizada pela empresa para um maior

planejamento e controle financeiro dos recursos e obrigações na BRASMAC

ENGENHARIA LTDA. Sendo assim, a criação de um sistema de orçamento

e utilização de conceitos e ferramentas de fluxo de caixa é proposto para a

empresa.

4.1 Criação de um sistema orçamentário

Para traçar um planejamento financeiro adequado na empresa, o

sistema de orçamento é um instrumento eficaz que descreve o plano geral

de operações definido pela gestão da empresa num determinado período.

Será necessário elaborar uma estrutura organizacional dentro da empresa.

Segundo Zdanowicz (2000, p. 27) a gerência deverá envolver-se com o

processo operacional, até o momento de fixar os objetivos e as metas à

empresa. Após essa etapa, a direção da empresa deverá carrear esforços e

tempo para aspectos estratégicos, ou seja, às oportunidades e às ameaças

de mercado futuro.

A Figura a seguir foi adaptada de Zdanowicz (2000, p. 27).
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Fatores 
Macroeconômico

Comitê de Planej. 
Fin. e Orçamento 

Processo 
Operacional 

Mercado 
Financeiro 

Análise e 
decisão 

Objetivo e Metas 

Planejamento 

Controle Retroalimentação 

Segundo Zdanowicz (2000, p.  27) o comitê de planejamento financeiro

e orçamento deverão considerar no processo operacional: a produtividade,

a qualidade dos produtos, as análises de mercados atuais e emergentes,

etc. No caso da BRASMAC ENG LTDA a realização dos serviços, prazos,

qualidade na execução das obras e contato com órgãos públicos deverá ser

levado em consideração.

Os fatores macroeconômicos referem-se a fatores de mercado, forças

e franquezas da organização, concorrências e ações tomadas pelo governo.

Em relação ao mercado financeiro a empresa deve ficar atenta

a mudanças nas taxas de juros, evolução da economia e variações

cambiais.

Com as informações em mãos o comitê de orçamento deverá definir

objetivos e metas tomando as decisões para o próximo período. O ciclo se

retroalimenta após a definição das atividades necessárias e definição das

ações de controle.

Figura 1 – Estrutura da empresa
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Segundo Zdanowicz (2000, p. 28) uma vez definidas as etapas de

elaboração do planejamento financeiro e orçamento da empresa, o comitê

poderá projetar o seu sistema operacional. A Figura  abaixo é uma adaptação

de Zdanowicz (2000, p. 29).

Objetivos e 
metas 

Orçamento de 
custos 

Orçamento de 
receitas 

Orçamento de 
despesas operacionais 

Orçamento de MP 

Orçamento de MO 

Orçamento de 
despesas Indiretas 

Orçamento de despesas 
administrativas 

Orçamento de despesas 
tributárias 

Orçamento de despesas 
financeiras 

Orçamento por obras 

Plano geral de 
Operações 

Orçamento de caixa 

Projeção DRE 

Figura 2 – Sistema Operacional

Projeção BP



43

O orçamento torna-se um meio para a empresa atingir seus objetivos

dentro do prazo estabelecido. Será um instrumento de gestão necessário

para a empresa enfrentar a concorrência cada vez maior do setor. Ali-

nhando assim a visão dos sócios estrategicamente para o sucesso da

organização.

Os conceitos definidos no capítulo 1 sobre Orçamento deverão ser

aprofundados para uma melhor compreensão do tema.

4.2 Elaboração do Fluxo de Caixa

Segundo Zdanowicz (2004, p.125) o processo de planejamento do

fluxo de caixa da empresa consiste em implantar uma estrutura de

informações útil, pratica e econômica. A proposta é dispor de um mecanismo

seguro para estimar os futuros ingressos e desembolsos de caixa na

empresa.

Na elaboração do modelo de fluxo de caixa o administrador deverá

ser o mais específico possível para se ter uma maior precisão e detalhamento

das informações, resultando em maior controle e maior capacidade de agir

sobre os problemas.

O modelo de fluxo de caixa apresentado a seguir é uma adaptação

de Zdanowicz (2004, p. 145).
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Período
Itens P R D P R D P R D P R D
1. INGRESSOS
Receitas a vista
Desconto em duplicatas
Vendas do ativo permanente
Alugueis recebidos
Aumento do capital social
Receita financeira
Outros
SOMA

2. DESEMBOLSOS
Compras a vista
Forncedores
Salarios
Compras itensativo permanente
Telefone
Agua
Luz
Internet
Manutenção de máquinas
Combustíveis
Despesas administrativas
Despesas tributárias
Outros
SOMA

3. DIFERENÇA DO PERIODO 1-2
4. SALDO INICIAL DE CAIXA
5. NÍVEL DESEJADO DE CAIXA PROJ
6. EMPRESTIMOS A CAPTAR
7. APLICAÇÕES NO MERCADO FIN
8. AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS
9. RESGATE DE APLICAÇÕES
10. SALDO FINAL DE CAIXA PROJETADO

P= PROJETADO
R= REALIZADO
D= DEFASAGEM

Modelo de Fluxo de Caixa
Jan Fev Mar Abr

Tabela 13 – Modelo de Fluxo de Caixa

O modelo apresentado possui três colunas em cada período. Elas

representam o valor projetado, o valor realizado e a defasagem que pode

ser positiva ou negativa. Segundo Zdanowicz (2004, p. 146) as defasagens

poderão ser em valores absolutos ou relativos, dependendo do interesse e
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tipo de informações, que se buscam no fluxo de caixa, em termos de

planejamento e controle financeiros.

Para a visualização mais eficiente do fluxo de caixa e para facilitar o

acompanhamento a planilha sugerida possui rolagem das colunas do período

mensal. Assim sempre haverá a informação para os próximos três meses.

Os ingressos representam todas as entradas de caixa e bancos em

qualquer data. Os valores podem ser provenientes de mapas auxiliares como

a planilha de recebimentos.

Desembolsos compreendem todas as saídas de caixa para

pagamento de despesas diretas ou indiretas. Todas as operações financeiras

de pagamento realizadas pela empresa no período.

A linha da planilha Diferença no Período representa o saldo entre um

período e outro, o resultado entre os ingressos e desembolsos. Na próxima

linha é colocado o saldo inicial de caixa, que será igual ao saldo final do

período anterior. Para o planejamento é interessante estabelecer o nível

desejado de caixa, especificado na linha abaixo do saldo inicial de caixa. As

duas próximas linhas da planilha, empréstimos a captar e aplicações no

mercado financeiro, apresentam as possibilidades a serem realizadas com

o saldo de caixa disponivel acumulado (resultado da diferença do período

apurado, mais o saldo inicial). Finaliza-se com o saldo final de caixa desejado,

onde o nível desejado para o próximo período fica apresentado.

Para a elaboração do fluxo de caixa os conceitos e objetivos descritos,

com base na literatura referenciada, no capítulo 1 deverão ser lembrados.

Assim o fluxo de caixa atingirá seu principal objetivo: mostrar todas as

atividades desenvolvidas pela empresa e suas operações financeiras

possibilitando a aplicação dos recursos próprios e de terceiros nas atividades

mais rentável praticadas pela organização.

Para auxiliar a administração na elaboração do mapa de fluxo de

caixa existem planilhas complementares. Segundo Zdanowicz (2004, p.149)

cumpre salientar que outros mapas auxiliares poderão ser elaborados para

o melhor planejamento do fluxo de caixa da empresa, como por exemplo:

despesas administrativas, despesas de vendas, despesas financeiras, etc.

O número de mapas auxiliares a serem utilizados na empresa depende do

porte e tipo de atividade econômica.
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O mapa de recebimento a prazo, também, auxilia na elaboração do

fluxo de caixa.

Estes mapas encontram-se presente no livro Fluxo de caixa: uma

decisão de planejamento e controle financeiro, do Autor José Eduardo

Zdanowicz, livro utilizado como referência básica para a execução deste

trabalho.

Com base nos instrumentos de orçamento e fluxo de caixa, abordados

neste estudo de caso, fica proposto à empresa BRASMAC ENG. LTDA.avaliar

a  necessidade de mudanças no método atual praticado pela administração

financeira da empresa. Visto que o objetivo geral do presente trabalho é

propor um planejamento financeiro, a empresa está livre para avaliar e

determinar se os pontos apresentados são aplicáveis à realidade e

contemplam a visão estratégica do negócio, segundo o interesse dos sócios.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A administração dos recursos financeiros das empresas tem estado

no foco das discussões atuais. Visto que os avanços tecnológicos e o

crescimento econômico mundial das últimas décadas geraram uma interação

de informações e de recursos, ligando mercados e superando os limites

anteriormente conhecidos, as empresas vêem-se obrigadas a rentabilizar,

cada vez mais, o capital investido para continuarem vivas diante da

concorrência que agora não é mais local, e sim mundial.

Para conseguir sucesso nas operações o planejamento e controle

financeiro tornam-se essenciais dentro das empresas. É preciso antever os

cenários e escolher uma entre as várias alternativas disponíveis – planejar.

Se o planejamento for correto a empresa colherá os frutos e conseguirá

realizar um dos objetivos da administração financeira: maximizar o retorno

sobre o capital investido gerando lucro aos acionistas.

O presente trabalho foi desenvolvido em um estudo de caso na

empresa BRASMAC ENGENHARIA LTDA. Empresa atuante no setor de

engenharia civil localizada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Percebesse

um cenário muito favorável as empresa desse setor para os próximos anos,

visto os investimentos em infra-estrutura do Estado, em todos os níveis

(Municipal, Estadual e Federal), resultado do Programa de Aceleração do

Crescimento, e, também do desenvolvimento econômico que o país começa

a presenciar, desenvolvimento que gera obras na iniciativa privada, outro

agente importante do setor, demandando a prestação de serviços de

engenharia civil.
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Dentro desse cenário a saúde financeira da empresa é fundamental

para enfrentar a concorrência obtendo-se sucesso no mercado. O objetivo

geral do trabalho foi propor um planejamento financeiro à empresa

BRASMAC ENG. LTDA. Cabe salientar que a direção da empresa deve

avaliar a utilidade desse trabalho, já que não há uma regra ou plano único

de planejamento financeiro.

O método utilizado para a execução desse trabalho foi o estudo de

caso, onde o propósito foi relatar praticas atuais utilizadas pela empresa

para, após, propor alternativas ao sistema atual. Os dados foram coletos

através da análise das demonstrações financeiras dos últimos três anos,

por meio de entrevistas aos diretores e, também, através de visitas ao

departamento financeiro da organização.

Com os dados obtidos realizou-se uma apresentação da atual situação

da empresa. Índices econômico-financeiros foram calculados, numa serie

história com os últimos três anos. Foram apresentadas as atuais planilhas

de planejamento e controle utilizadas pelo departamento financeiro.

Após a apresentação da empresa o trabalho foi direcionado para a

proposta de planejamento financeiro, sugerindo o uso dos instrumentos de

orçamento e fluxo de caixa como base para um sistema de planejamento e

controle.

Fica como sugestão para próximos trabalhos de conclusão de curso,

na área financeira, desenvolver as etapas de Projeção de Fluxo de Caixa,

Projeção de Balanço Patrimonial e Projeção de DRE (demonstração do

resultado do exercício), elementos que completam o planejamento financeiro.

O presente trabalho apresenta essa limitação, não ter contemplado o

estudo sobre as projeções das demonstrações financeiras. As projeções de

Balanço Patrimonial e DRE podem auxiliar a administração da empresa na

tomada de decisões.

Sendo assim,  o tema é um caminho a ser seguido por trabalhos

futuros.
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