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RESUMO  
 
 
 
 
 

A convicção de que um adequado diagnóstico financeiro e de que um sistema de 

informações gerenciais adequado às necessidades da empresa pode trazer melhores resultados 

e sucesso competitivo  à Tow In Surf Shop foi o fato motivador deste trabalho. 

A análise dos controles e da forma como eram gerenciadas as informações no princípio 

desta atividade levaram à proposta de melhorias e à elaboração de planilhas integradas que 

objetivam proporcionar uma visão mais ampla das informações por parte  do gestor e fornecer 

a este mais variáveis para que este disponha de outros subsídios para amparar suas tomadas de 

decisão. 

O exame detalhado do resultado deste trabalho requer uma maior maturação do sistema  

e o tempo para esta maturação também representou um limitador, tanto em termos de dados 

que serão inseridos para transformar-se efetivamente em informação quanto dos usuários que 

precisam familiarizar-se ao novo sistema de informações gerenciais para cruzar e obter as 

informações de forma integrada.  

Palavras-chave: Fluxo de Caixa. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi realizado com base nas informações fornecidas pela empresa 

Tow In Comércio De Confecções Ltda, empresa de pequeno porte do ramo comercial de 

confecções e acessórios de Surf e Skate que atua na cidade de Porto Alegre desde o ano de 

2000. Para efeito deste trabalho doravante será chamada apenas de Tow In Surf Shop. 

O conceito de empresa de pequeno porte refere-se à pessoa jurídica e a firma individual 

que, não enquadradas como microempresas, tiverem receita bruta anual igual ou inferior a R$ 

1.200.000,00 (art. 2º da Lei n. 9.841/99). Por força da lei, as microempresas devem adotar, 

para sua identificação, em seguida à sua denominação ou firma, a expressão microempresa 

ou, abreviadamente ME, e a empresa de pequeno porte, essa expressão, ou EPP (art. 7º). 

Podem ter natureza comercial ou civil, sendo empresas de pequeno porte comerciais apenas as 

que exercem atividades de natureza comercial. 

 
1.1 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DO AMBIENTE 
 

A Tow In Surf Shop, pequena empresa do ramo comercial de confecções e acessórios de 

Surf e Skate atua na cidade de Porto Alegre desde o ano de 2000. 

Em dezembro de 2004, a empresa foi comprada pelo seu atual proprietário, o qual 

adquiriu a empresa com poucas mercadorias em estoque, sem mecanismos efetivos de 

controles de gestão e conseqüente descrédito por parte dos clientes em relação à imagem da 

empresa em seu mercado de atuação. 

Assim, este jovem empreendedor investiu suas economias no sonho de possuir um 

negócio próprio relacionado a seu hobby preferido – o Surf. 

Com uma equipe enxuta mas dinâmica de profissionais, a empresa é composta 

basicamente por jovens identificados com o Surf, oferecendo um trabalho que abrange 

diferentes estilos para melhor atender a necessidade de seus clientes.  

A empresa não dispõe de uma organização financeira completa, o que impede a correta 

geração de informações que serviriam de base para a adequada tomada de decisão por parte 

dos gestores financeiros da empresa. 
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Em relação ao mercado em que atua há boas perspectivas de crescimento do setor e 

amplas oportunidades de desenvolvimento do negócio. 

O Brasil é o segundo país que mais consome artigos de surf no mundo e o sexto país 

com população mais jovem no mundo. É o segundo país que mais consome artigos de skate 

no mundo e o primeiro em biquínis. 

O país tem toda vocação para o negócio. São oito mil quilômetros de praias, dois 

milhões de brasileiros praticantes do surf. Existem mais praticantes do surf no Brasil do que 

em qualquer outro esporte, com exceção do futebol, segundo a Associação brasileira de Surf. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, os segmentos 

surfwear, streetwear e moda praia representam 10% da indústria têxtil nacional.  

Por estes motivos foi criado o "Comitê do Surf", que visa promover os três setores, dando 

condições para seu desenvolvimento.  

PERFIL DO CONSUMIDOR DE SURFWEAR NO BRASIL 

 

Sexo masculino:    86% 
Estudantes:    68% 
Idade entre 18/25 anos  40% 
Formação 2º grau:    49% 
Trabalham:     63% 
Fala outro idioma:    50% 
Pessoas cujo 2º idioma é o inglês: 81% 
Tem carro:     50% 
Não-fumantes:    85% 
Surfistas:     85% 
Possuem TV a cabo:   58% 

Fonte: http://waves.terra.com.br/surfbeach/layout4.asp?id=3984&sessao=surfbeach, acessado em 
05/06/2007) 

 

O nicho de mercado escolhido pelo proprietário da empresa são as classes A e B. De 

acordo com informações obtidas em entrevistas com o gestor, a empresa não objetiva ser a 

que mais vende, mas sim oferecer qualidade em seus produtos com o preço mais adequado em 

relação a esta qualidade. 

Este aspecto representa uma situação um tanto paradoxal, pois geralmente este tipo de 

público busca encontrar os produtos em Shopping Centers e atualmente a loja não está 

estabelecida em Shopping, o que tem como conseqüência uma baixa freqüência dos 
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consumidores na loja, apesar da boa rentabilidade média obtida com os clientes em cada 

compra. 

Com o objetivo de equacionar esta questão o administrador do negócio adquiriu o 

direito a uma vaga no Barra Shopping Sul, novo Shopping Center de Porto Alegre cuja 

inauguração está prevista para agosto de 2008, visando o contato mais direto com seu público 

alvo escolhido em função da estratégia comercial definida. 
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2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 

O mercado, cada vez mais competitivo, exige com maior freqüência uma visão 

sistêmica, profissional e racional dos aspectos gerenciais das empresas por parte dos gestores 

de negócios. Não há mais espaço, mesmo em pequenos empreendimentos, para aventuras 

empresariais que não mensurem, com a maior precisão possível, as variáveis que circundam o 

ambiente em que a organização atua. A problemática deste trabalho inicia-se a partir da 

constatação da delicada situação financeira encontrada em uma pequena empresa do ramo 

comercial. Os altos custos associados a um baixo giro das mercadorias, levam a empresa a um 

problemático contexto financeiro a ser administrado associado à idéia de tornar a empresa 

mais eficaz a partir do diagnóstico correto das reais questões  que acarretam as dificuldades 

encontradas nesta empresa.  

Com o passar do tempo foram aparecendo os problemas inerentes ao começo de 

pequenos negócios, a dificuldade de gestão do capital de giro, a inexperiência na compra de 

mercadorias, a rotação dos produtos inferior à esperada e os demais aspectos relacionados à 

gestão não profissional de um empreendimento. Em conseqüência desta conjuntura, a empresa 

tem trabalhado com uma margem de lucro médio abaixo de outros investimentos de mesmo 

risco. 

Os altos custos fixos, controle superficial do fluxo de caixa e a baixa lucratividade 

média - média das varias lucratividades alcançadas pela empresa em distintos períodos – são 

outros fatores que representam altos riscos quanto à solvência e desenvolvimento da empresa 

no mercado em que atua. 

A constatação da realidade deste empreendimento e a evidência de que este estudo pode 

ser útil a outras empresas e empreendedores com características e contextos similares em 

nosso país, motivaram o desenvolvimento deste trabalho quanto ao diagnóstico da situação 

financeira de uma pequena empresa do ramo comercial e sugestões de alternativas a este 

problema. 

Em função do desconhecimento por parte do gestor de informações que são cruciais 

para a eficaz administração financeira dos negócios, aspectos negativos como dificuldades em 

saldar dívidas, baixo giro financeiro e uma inadequada gestão de caixa, começam a assumir 

proporções preocupantes e se torna urgente a necessidade de ações enérgicas e um melhor 

controle do fluxo financeiro relacionado à operação dos negócios da empresa, a fim de 
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reverter a situação negativa acima descrita. De acordo com respostas em entrevista feita com 

o gestor da área, a empresa apresenta alto custo fixo em relação ao volume de vendas, não há 

informações sobre o retorno sobre os produtos vendidos ou sobre quanto tempo demora para 

retornar ao caixa da empresa cada real investido no negócio. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Realizar um diagnóstico financeiro de uma pequena empresa do ramo comercial de 

Porto Alegre e propor alternativas mais eficazes de tomadas de decisão a partir do 

gerenciamento dos controles financeiros visando maximizar as oportunidades de ganho, por 

meio da avaliação e análise das suas demonstrações financeiras. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Analisar os documentos financeiros da empresa e proporcionar ao gestor uma melhor 

visão analítica das informações relativas à operação da empresa. 

- Analisar a situação encontrada da empresa e buscar eliminar as causas que originaram 

os problemas de gestão financeira reportados pelo gestor em entrevista no início da realização 

deste trabalho. 

- Propor melhorias no atual sistema de informações financeiras da empresa a fim de 

fornecer formas mais precisas, ágeis e práticas de gerenciamento que melhorem a qualidade 

das informações prestadas aos gestores nas tomadas de decisão. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para o desenvolvimento deste trabalho, que visa à comparação das atuais técnicas de 

gestão da empresa com os mecanismos de controles financeiros aceitos como melhores 

práticas, segundo conceitos desenvolvidos por pesquisadores do estudo de finanças, a revisão 

bibliográfica contribui para uma melhor compreensão dos controles associados às 

informações que facilitem  a maximização dos resultados da gestão financeira da Tow In Surf 

Shop. 

 
4.1 OS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

Segundo Ross (2002 p. 43), para estudarmos a tomada de decisões, inicialmente 

precisamos entender o objetivo da administração financeira. Tal compreensão é importante 

porque gera uma base concreta para tomar e avaliar decisões financeiras. 

O objetivo mais amplo da administração financeira é “Maximizar o valor de mercado do 

capital dos proprietários da empresa”. O autor ainda pondera que a maximização dos lucros 

talvez seja o objetivo empresarial mais freqüentemente citado mas não é um objetivo muito 

preciso, à medida que não define o período a que a realização destes lucros se refere . 

Atitudes como postergar a manutenção, a não-reposição de estoques e outras medidas de 

corte de custos em curto prazo tenderão a aumentar o lucro agora, mas não são atitudes 

necessariamente desejáveis, portanto este objetivo não nos diz qual é o equilíbrio adequado 

entre lucros correntes e lucros futuros. 

A administração financeira, através da figura do administrador financeiro, relaciona-se 

com a função de decidir exatamente como e onde a empresa levantará os recursos. As 

despesas associadas à obtenção de financiamento, as diferentes fontes de financiamento e 

outras tarefas que cabem ao administrador, possuem relação direta com a adequada gestão do 

capital de giro.  

Fleuriet define como Capital de Giro (CDG) a diferença entre o passivo permanente e o 

ativo permanente. 

CDG = passivo permanente - ativo permanente 
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O conceito mais amplamente utilizado para Capital de Giro Líquido (CGL) (ou Capital 

Circulante Líquido) é a diferença entre ativos circulantes (AC) e passivos circulantes (PC) ou 

ainda como a parcela dos ativos circulantes financiada com recursos em longo prazo. 

CCL = Ativo Circulante – Passivo Circulante 

De acordo com Gropelli (1998 p. 381) Por definição, capital circulante líquido é a 

quantia de dinheiro que sobra após os passivos circulantes serem subtraídos dos ativos 

correntes. 

Se o passivo circulante permanece o mesmo, o capital circulante líquido pode também 

ser pensado como a porção dos ativos circulantes que deve ser financiada através do exigível 

a longo prazo ou patrimônio líquido. 

Se o passivo circulante permanece o mesmo, o capital circulante líquido aumenta 

quando o ativo circulante aumenta. 

Entre empresas da mesma indústria e com a mesma quantidade de ativos, a que tiver 

maior capital circulante líquido  é a mais líquida, porque os ativos líquidos estão disponíveis 

para cobrir os passivos circulantes. Devido a essa linha de raciocínio, o capital circulante 

líquido é sempre visto como um indicador de liquidez na administração do capital de giro.  

O gerenciamento da operação cotidiana das finanças da empresa possui relação direta 

com o conceito de capital de giro e as ferramentas associadas à gestão prática das contas 

associadas a este tipo de capital. 

Segundo Ross, (2002 p. 40) A expressão capital de giro refere-se aos ativos a curto 

prazo da empresa, tais como estoques e aos passivos a curto prazo, tais como pagamentos 

devidos a fornecedores. O autor ainda coloca algumas perguntas que devem ser respondidas 

sobre capital de giro: (1) Quais devem ser os volumes disponíveis de caixa e estoque? (2) 

Devemos vender a crédito para os nossos clientes? (3) Como obteremos os recursos 

financeiros a curto prazo que venham a ser necessários? Se tomarmos emprestado a curto 

prazo, como e onde devemos fazê-lo? 

Para uma melhor compreensão da análise financeira, as contas do ativo e passivo devem 

ser classificadas de acordo com seu ciclo, ou seja, o tempo que leva para se realizar uma 

rotação. As contas relacionadas com o ciclo operacional do negócio e apresentam um 
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movimento “contínuo e cíclico” (estoques, clientes, fornecedores, etc) são chamadas de 

cíclicas. 

Segundo Fleuriet (2003 p. 7) quando, no ciclo financeiro, as saídas de caixa ocorrem 

antes das entradas de caixa, a operação da empresa cria uma necessidade de aplicação 

permanente de fundos, que se evidencia no balanço por uma diferença positiva entre o valor 

das contas cíclicas do ativo e as contas cíclicas do passivo. Denomina-se de Necessidade  de 

Capital de Giro (NCG) a esta aplicação permanente de fundos. Chamando-se de “ativo 

cíclico” a soma das contas cíclicas do ativo e do “passivo cíclico” a soma das contas cíclicas 

do passivo, a Necessidade de Capital de Giro define-se pela expressão: 

NCG = ativo cíclico – passivo cíclico 

A  aplicação prática deste conceito para a Tow In Surf Shop é no sentido de apurar qual 

capital recebido pela empresa provém de suas operações e qual provém de atividades 

financeiras, ficando desta forma evidenciado o objetivo fundamental do negócio que é obter 

recursos através da operação da empresa.  

Segundo Ross et al (2002 p. 309), Custo de capital é a taxa mínima de retorno esperada 

que um investimento necessita oferecer para ser atraente ao investidor. Retorno atraente é 

aquele que oferece um retorno superior, no mercado financeiro, para investimentos de mesmo 

risco e assim se concretiza a resposta sobre a validade do esforço e recursos empregados na 

gestão do empreendimento.   

Em contrapartida ao risco do mercado de capitais existe o custo da dívida, que  é o custo 

de empréstimos assumidos pela empresa. Segundo Damodaran, este custo é influenciado por 

três variáveis: A taxa de juros corrente, quanto maior a taxa maior o custo para a empresa, o 

risco de inadimplência da empresa, à medida que o risco de inadimplência aumenta o custo de 

tomar dinheiro emprestado também cresce. 

Com relação à operacionalidade da empresa existem dois tipos de custos que devem ser 

observado – Custos fixos e variáveis.  

Custos fixos, que são aqueles cujos valores são os mesmos qualquer que seja o volume e 

produção da empresa. É o caso, por exemplo, do aluguel da fábrica. Este será cobrado pelo 

mesmo valor qualquer que seja o nível de produção, inclusive no caso da fábrica nada 

produzir. Fonte: http://www.pde.com.br/conceitos.php. 
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Custos variáveis são aqueles cujos valores se alteram em função do volume de produção 

da empresa. Exemplo: matéria-prima consumida. Se não houver quantidade produzida, o 

custo variável será nulo. Os custos variáveis aumentam à medida que aumenta a produção. 

Fonte: http://www.pde.com.br/conceitos.php 

A essência do objetivo deste trabalho está relacionada ao Planejamento financeiro da 

empresa. 

Segundo Ross et al. (2002  522) O planejamento se faz necessário em todas as 

atividades da empresa, mas principalmente nas atividades da área financeira, pois um 

planejamento inadequado pode gerar problema relativos à liquidez e à rentabilidade. 

 “O planejamento financeiro determina as diretrizes de mudança numa empresa. É 

necessário porque (1) faz com que sejam estabelecidas as metas da empresa para motivar a 

organização e gerar marcos de referência para a avaliação de desempenho, (2) as decisões de 

investimento e financiamento da empresa não são independentes, sendo necessário identificar 

sua interação, e (3) num mundo incerto a empresa deve esperar mudanças de condições, bem 

como surpresas”. 

Afirmam Gropelli e Nikbakht (1998 p. 365): 

“O sucesso e a solvência de uma empresa não podem ser garantidos meramente por 

projetos rentáveis e pelo aumento das vendas”. A crise de liquidez, isto é, a falta de caixa para 

pagar as obrigações financeiras sempre põe em perigo uma companhia. 

Sobre Liquidez, Ross (2002, p.58) considera: 

“Liquidez  refere-se à velocidade e facilidade com a qual um ativo pode ser convertido 

em caixa (...) A liquidez tem valor, pois quanto mais líquido o negócio menor é  a 

possibilidade de que venha  a se encontrar em situação de insolvência”.  

Rentabilidade relaciona-se coma eficiência com que a empresa utiliza seus ativos 

(Myers 1998). 

Rentabilidade é um indicador bastante utilizado no mercado financeiro, que define o 

percentual de retorno obtido de acordo com o volume de capital próprio investido em 

determinada empresa. Assim, ela indica quanto a empresa teve de lucro para cada unidade 
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monetária de capital próprio colocado no empreendimento. É calculado como a relação entre 

lucro líquido e patrimônio líquido. 

Um dos objetivos deste trabalho é tentar melhorar as informações gerenciais de que os 

gestores irão dispor. Um exemplo de informação indisponível no atual sistema de planilhas 

utilizado é a relação do valor do lucro com montante de vendas, a lucratividade.  

Lucratividade = (Lucro líquido / Valor Total das Vendas). 

Segundo definição encontrada no site do Sebrae, significa com quanto esse produto 

contribui para cobrir as "Despesas Fixas" da empresa.  

Este conceito possui relação com o de ponto de equilibro, segundo o qual, de acordo 

com (Droms 2002 p. 139) “O conceito de margem de contribuição é também muito útil  na 

determinação do ponto de equilibro em  termos de vendas agregadas para operações com mais 

de um produto”. 

A fórmula da margem de contribuição é dada por: Preço de Venda – Custo variável do 

produto. A Margem de contribuição Total, conceito fundamental neste trabalho por ser uma 

das propostas práticas apresentadas como sugestão de controle a ser utilizado por representar 

a contribuição do produto para a lucratividade da empresa, é expressa pelo produto entre a 

Margem de contribuição do produto e a quantidade total de unidades vendidas.  

A rentabilidade é afetada diretamente pelo prazo médio de recebimento das mercadorias. 

O prazo médio de recebimento mede a rapidez  com que os clientes pagam suas contas. 

Com base nos conceitos acima expostos, fica claro que a garantia de solvência da 

empresa relaciona-se à questão da liquidez por esta ser responsável pela manutenção da 

disponibilidade de Capital de giro líquido e a ferramenta, que se utilizada de forma adequada, 

poderá representar grande utilidade na gestão da relação Liquidez/Solvência – O Fluxo de 

Caixa. 
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4.2 FLUXO DE CAIXA 
 

O fluxo de caixa é a ferramenta de aferição e interpretação das variações dos saldos do 

Disponível da empresa. É o produto final da integração do Contas a Receber com o Contas a 

Pagar, de tal forma que, quando se comparam as contas recebidas com as contas pagas tem-se 

o fluxo de caixa realizado, e quando se comparam as contas a receber com as contas a pagar, 

tem-se o fluxo de caixa projetado. (Sá, 1998 p.3) 

O fluxo de caixa é um retrato fiel da composição da situação financeira da empresa. É 

imediato e pode ser atualizado diariamente, proporcionando ao gestor uma radiografia 

permanente das entradas e saídas de recursos financeiros da empresa. O fluxo de caixa 

evidencia tanto o passado como o futuro, o que permite projetar, dia a dia, a evolução do 

disponível, de forma que se possam tomar com a devida antecedência, as medidas cabíveis 

para enfrentar a escassez ou o excesso de recursos. 

 

O fluxo de caixa financeiro é o instrumento de planejamento mais utilizado pelas 

empresas de todos os portes no mundo inteiro. (Fonte: http://www.ief.com.br, acesso em 

15/05/2007) 

O objetivo básico do fluxo de caixa é projetar as disponibilidades financeiras da 

empresa, produzindo informações necessárias à programação da captação de recursos 

financeiros, otimização das aplicações de sobras de caixa, gerenciamento do contas a pagar, 

avaliação do impacto de variações de custos e preços, entre outras decisões importantes. 

(Sanvicente, 2001). 

Este trabalho fundamentalmente  baseia-se  na melhor gestão financeira da empresa  via 

otimização dos sistemas que geram informações do fluxo financeiro relativo à mesma.  

O modelo de Fluxo de Caixa proposto neste trabalho será elaborado em base diária, com 

um período de cobertura de um mês corrido, mas com fáceis adaptações poderá disponibilizar 

as informações por período solicitado. 

Utiliza o método direto para obtenção dos dados, onde eles são desvinculados dos 

números gerados pela contabilidade. Esses dados são obtidos a partir de estimativas de 

entradas e saídas de caixa oriundas, principalmente, das áreas de contas a receber, vendas, 

contas a pagar, compras e contratos. 
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 Não se confunde com orçamento de caixa, que é um instrumento de acompanhamento e 

controle de metas elaborado usualmente em base anual e vinculado às projeções de resultado 

para o mesmo período, retrata a efetiva situação de caixa da empresa, já que seus números 

representam disponibilidades bancárias, numerário ou aplicações financeiras de resgate 

imediato. 

Objetivo: O modelo de Fluxo de Caixa proposto neste trabalho, deve ter por objetivo 

informar as projeções das disponibilidades financeiras da empresa. 

Formato dos saldos de caixa: O fluxo de caixa ideal não deve conter saldos muito 

variados. Flutuações expressivas nos saldos de caixa, alternando valores positivos e negativos, 

acarretam desvantagens financeiras e operacionais. As desvantagens financeiras ocorrem 

porque, no Brasil, a taxa de captação é muito maior do que a taxa de aplicação de recursos 

financeiros. Assim, quando o fluxo de caixa está positivo, a empresa ganha pouco nas 

aplicações financeiras e quando está negativo, paga muito para se financiar. 
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5 JUSTIFICATIVA 
 

 

Este trabalho justifica-se pela sua aplicação prática. Esta aplicação, espera-se, trará 

benefícios ao gestor da empresa à medida que fornecerá mais informações e de forma mais 

organizada para auxiliar as decisões de ordem financeira da empresa. 

A importância deste trabalho relaciona-se com as oportunidades que um sistema de 

informações mais completo pode oferecer ao gestor da empresa quanto aos aspectos 

financeiros relacionados às atividades da empresa ou de seus investimentos. 

De acordo com Roesch (1999 p. 100), é sempre importante melhorar uma prática ou 

política.  

A justificativa deste trabalho possui relação direta com o problema anteriormente 

apresentado. Este trabalho visa apresentar propostas de soluções para problemas que foram 

caracterizados na organização em questão e tentar mensurar ou avaliar de forma comparativa 

esta situação inicialmente encontrada com a que ficaria no futuro após a implementação do 

sistema de informações financeiras aqui apresentado. 

Neste sentido as soluções que serão posteriormente propostas ao proprietário da empresa, 

compensam o esforço de elaboração deste trabalho, o qual compara técnicas administrativas 

consagradas e procedimentos teóricos estudados durante o curso de graduação com a 

realidade enfrentada pelo responsável pela área financeira na empresa quanto à administração 

de deficiências especificadas neste trabalho em relação às informações utilizadas pelo gestor 

para apoio a suas tomadas de decisões. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

O trabalho foi desenvolvido em três partes. Na primeira foi realizada uma revisão 

bibliográfica referente à gestão de capital de giro e as ferramentas inerentes a este processo. 

 Na segunda parte foi realizada uma análise da atual situação financeira da empresa, 

uma crítica desta situação. 

Finalmente é apresentada uma proposta de um sistema de informações com a finalidade 

de prover informações e controles que visam solucionar os problemas apontados na análise e 

crítica da situação inicial encontrada na empresa. 

 

6.1 TIPO DE ESTUDO 
 

A metodologia aqui adotada trata-se de um estudo de caso.  Roesch (1999 p. 70) se 

refere como “tipo médico-paciente” e também a consultoria de processos. 

Neste tipo de metodologia, a do “tipo médico-paciente”, é o consultor que define os 

problemas e apresenta as soluções para a organização. A dificuldade encontrada aqui com 

relação a este trabalho foram as poucas informações fornecidas pelo gestor e de forma não 

integradas entre si. 

 
6.2 COLETA DE DADOS 
 

Os dados utilizados foram obtidos através de entrevista com o gestor da empresa e da 

análise dos controles financeiros disponibilizados por este para embasar numericamente as 

observações descritas neste trabalho. 

 
6.3 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os controles financeiros, utilizados como ferramenta de controle das entradas e saídas 

de dinheiro da empresa, estão dispostos em planilhas do Excel, sendo usadas estas planilhas 

de forma não-integrada e com pouca, ou nenhuma, utilidade para fazer projeções futuras a 

partir do formato como os dados estão dispostos nestas planilhas. 
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Uma das melhorias que este trabalho pretende sugerir, visando a otimizar os processos 

de decisões de investimentos, refere-se à consolidação das informações em uma planilha final 

para controle e projeção de informações sobre o comportamento financeiro atual e futuro da 

empresa através da ferramenta de Fluxo de caixa , outra refere-se à elaboração de planilhas 

auxiliares que alimentarão o referido Fluxo de Caixa. A proposta de planilhas com os cálculos 

sintéticos e lançamentos individuais permitirá ao decisor de compras analisar a combinação 

entre as variáveis apresentadas e controlar os lançamentos que irão gerar as informações 

gerenciais de modo sintético. Uma planilha de controle de custos variáveis também será 

sugerida com a finalidade de controlar despesas e comprovar a suposição de que pequenas 

reduções percentuais neste tipo de custo podem aumentar a margem de contribuição do 

produto para a empresa. 

 
6.4 LIMITAÇÕES 
 

As limitações relativas a este trabalho, estão seguramente relacionadas à limitação de 

informações disponíveis ao gestor da empresa e os poucos mecanismos de controle financeiro, 

basicamente poucas planilhas em que são visualizadas informações macro e, portanto, 

inibindo os detalhes da operacionalidade da  empresa  da visão do gestor. 

Porém é interessante lembrar, também, que esta limitação é um dos focos deste trabalho 

ao mesmo tempo em que representam fatores limitantes a uma visão sistêmica da empresa, 

são também uma oportunidade de estudo comparativo com a teoria e de como esta teoria pode 

auxiliar a empresa na prática em seus processos de decisão. 

Finalmente, é importante frisar que sem o preenchimento organizado e disciplinado dos 

dados que alimentarão estas planilhas as conseqüentes conclusões extraídas com base em tais 

informações serão inócuas. 

 

 

 

 

 

 



 23 

7 ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATUAL DA EMPRESA 
 
 
 
7.1 DESCRIÇAO DA SITUAÇAO ATUAL DA EMPRESA: 
 

Atualmente os controles financeiros da empresa são realizados por meio de planilhas 

eletrônicas. Adicionalmente às entrevistas, a composição dos dados nas planilhas utilizadas 

pelo proprietário da empresa cooperaram para uma melhor compreensão sobre a forma como 

o gestor deseja obter informações cotidianas sobre a dinâmica financeira da empresa. 

A fonte das informações que são inseridas nas planilhas são os controles referentes às 

movimentações financeiras, tais como notas fiscais de compra e venda, recibos, extratos 

bancários, etc. 

As informações são apresentadas basicamente discriminadas pela conta de despesa e por 

fornecedor no caso de saídas de recursos e  pela forma de recebimento no caso das entradas. 

As formas de recebimento são dinheiro, cheque, cartão de crédito cartão de débito. 

Além destes controles internos gerenciados pelo proprietário da empresa, a Tow in Surf 

Shop conta com os serviços de uma empresa de assessoria contábil, a qual presta serviços de 

contabilidade e assessoria tributária à empresa. 

As compras de mercadorias são realizadas pelo gestor da empresa, o qual segue o preço 

de sugestão do fornecedor. As compras são feitas de acordo com o feeling do gestor, 

considerando marca, preço e  histórico de saída da mercadoria de acordo com as marcas do 

fornecedor. 

Alguns indicadores identificados nas primeiras visitas à empresa mostram um elevado 

potencial de risco em algumas situações que serão descritas no decorrer deste trabalho. 

Inicialmente será apresentado um quadro comparativo para ilustrar a relação Custo 

Fixo/Total das despesas da empresa no segundo trimestre do ano de 2007: 

 

Despesa Valor 
Aluguel 6.300,00 
Funcionários (2) 2.300,00 
Luz     700,00 
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Contador    500,00 
Divulgação e Mktg 1.500,00 
Impostos (incluídas vendas) 1000,00 
Alarme, telefone,água e manutenção 1.000,00 
Total  13.300,00 

 Quadro 1. Despesas gerais da empresa da empresa no segundo trimestre de 2007. 

 

Abril maio junho 
 R$ 37.173,90  R$ 36.789,33  R$ 39.188,12 

36% 36% 34% 

       Quadro 2. Percentual do Custo Fixo em relação ao Custo Total da empresa. 

Percebe-se que o custo fixo representa em média mais de um terço dos custos totais da 

empresa. 

Outro exemplo de aspecto anômalo observado, ainda focando esta análise no ano de 

2007 é que no mês de janeiro os desembolsos situaram-se acima de R$ 60.000,00 sendo que 

os ingressos deste mês foram de R$ 26.078,71, isto se deve aos pagamentos residuais do 

favorável mês de dezembro, o qual tem as vendas do comércio historicamente elevadas em 

função das festas de final de ano. Isto significa que os desembolsos de dezembro, se 

analisados isoladamente, darão uma ilusão de não serem tão elevados em relação ao 

faturamento do referido mês, ou ainda, o que é mais realista, o mês de janeiro teve uma 

operação deficitária de 130% em decorrência dos investimentos do mês anterior e, com este 

saldo mensal negativo, o superavit de dezembro de R$ 60.000,00 se reduz para menos de R$ 

30.000,00, ou seja, mais de 50% inferior ao superavit bruto daquele mês.  

Este contexto pode ser melhor visualizado no gráfico abaixo, o qual expressa uma 

comparação entre as operações de entrada e saídas de recursos financeiros entre o período de 

janeiro de 2006 e março de 2007. 

Percebe-se claramente que o valor das despesas em janeiro, com alguns resquícios em 

fevereiro e março de 2007, mantém-se constante ao passo que as entradas de recursos 

apresentam queda acentuada em função da sazonalidade deste mercado. 
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E S DIFERENÇA
jan/06 37.475,51      35.726,95      1.748,56           

fev/06 36.322,99      28.088,17      8.234,82           

mar/06 37.076,12      34.664,76      2.411,36           

abr/06 30.682,42      34.721,63      (4.039,21)          

mai/06 41.796,23      39.442,69      2.353,54           

jun/06 28.220,67      42.860,01      (14.639,34)        

jul/06 41.837,77      41.629,52      208,25              

ago/06 40.271,00      41.214,24      (943,24)             

set/06 36.648,95      24.516,28      12.132,67         

out/06 34.018,20      37.801,79      (3.783,59)          

nov/06 34.215,98      41.496,79      (7.280,81)          

dez/06 122.121,22   61.884,25      60.236,97         

jan/07 26.078,71      60.339,73      (34.261,02)        

fev/07 29.949,12      39.240,27      (9.291,15)          

mar/07 36.144,41      37.146,75      (1.002,34)           

Quadro 3. Comparativo Entradas/Saídas período de jan/06 a mar/07. 
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 Gráfico 1. Comparativo Entradas/Saídas período de jan/06 a mar/07. 

Uma análise detalhada da situação financeira da empresa fica prejudicada pelo fato do 

administrador não dispor dos demonstrativos financeiros da empresa. 

Com base no que foi exposto, a situação encontrada na empresa no início deste trabalho 

foi considerada insatisfatória perante as boas práticas financeiras e da gestão das informações 

gerenciais. 

O gerenciamento e controle das operações financeiras são feitos por meio de planilhas 

eletrônicas da seguinte maneira: 

Uma com os gastos separados basicamente por fornecedor e salários de funcionários e 

outra com os recebimentos separados pela forma com que o cliente paga (cheque, cheque pré-

datado, cartão e dinheiro. Ao analisar a forma como o empreendedor criou esta planilha, nota-

se um desejo deste no sentido de elaborar uma planilha mais ampla em termos de informações 

fornecidas sendo isto percebido por colunas de despesas que este inseriu mas não as 

preencheu. 

 

 

 

 

 



 27 

7.2 CRÍTICA DA SITUAÇAO ATUAL DA EMPRESA: 

 

As planilhas utilizadas pelo proprietário da empresa são compostas pelo próprio, ou 

seja, a empresa não dispõe de uma pessoa com dedicação integral ao gerenciamento 

financeiro da empresa. 

Após analisar as planilhas, são percebidas diversas inconsistências tais como falta de 

disponibilidade de informações que poderiam ser apresentadas com os dados disponíveis. 

Carência de informações consideradas fundamentais para mensurar-se desempenho e 

evolução das operações da empresa, tais como valores previstos cruzados com valores 

realizados. 

Os dados, dispostos em controles separados e sem padrões de preenchimento, 

acarretam dificuldade para analisar e relacionar as informações, sendo que muitas vezes 

aspectos que deveriam ser de fundamental conhecimento para uma adequada gestão, não são 

considerados nos formulários de consulta tais como necessidade ou sobra de capital no 

período em análise. 

Outro exemplo prático é o fato da planilha atual não totalizar as formas de 

recebimento/desembolso por mês, apenas por dias. Esta deficiência tornou-se evidente no 

momento da elaboração da integração das planilhas que alimentam o fluxo de caixa anual 

dividido por períodos mensais. 

As planilhas acima citadas apresentam outras limitações, que serão detalhadas no 

próximo capítulo, tendo como uma das conseqüências a desmotivação do gestor quanto a seu 

uso, sendo estas percebidas, conforme entrevistas, principalmente quando a situação 

financeira da empresa apresenta-se deficitária. 

Outra questão considerada de extrema importância com relação à gestão financeira e 

um sistema de informações que se propõe a servir de apoio para tomadas de decisões é o 

confronto do que se projetou para o período e o que foi realizado efetivamente. Em outras 

palavras, as planilhas atuais não informam as colunas de valores previstos e realizados, o que 

significa que quando a entrada ou saída  referente à operação não é efetivada o atual sistema 

não contempla uma destinação para a diferença entre o que estava previsto e o que foi 

efetivamente realizado. 
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Esta questão representa um aspecto essencial  sob o ponto de vista do controle das 

informações pois esta inconsistência no tratamento do fluxo das informações certamente 

acarretará problemas de gerenciamento destas informações à medida que não é  contemplado  

um destino para a diferença, caso este valor seja parcial, ou mesmo o valor todo da operação 

por não ficar esta informação disponível no atual sistema de informações utilizado pela 

empresa. 

Cada vez mais as pessoas em postos decisórios nas empresas possuem menos tempo 

para avaliar e gerenciar informações em diferentes fontes. Atualmente o gestor possui 

informações de entradas em um relatório e de saídas em outro, situação esta que dificulta o 

cruzamento e análise das informações apresentadas. 

Os instrumentos utilizados atualmente também não dispõem de uma informação 

chamada de “Nível desejado de caixa”. Esta informação, que tem o propósito de precaução, 

com a finalidade de manter um mínimo em caixa e evitar saldos inesperados, garante um 

mínimo necessário para pagamento dos custos rotineiros da operação da empresa. 

Uma coluna com o disponível acumulado no período também será apresentada com o 

propósito de auxiliar no cálculo das projeções/falta anteriormente citado.  

Também será apresentado ao gestor o Saldo disponível em aplicações para facilitar as 

decisões de investimento. 

Conforme exposto anteriormente, este trabalho possui entre seus objetivos essenciais a 

busca a aplicabilidade do máximo de clareza e praticidade do fornecimento de informações 

relevantes ao gestor para que os conceitos estudados no curso de administração possam ser 

visualizados por meio das informações fornecidas pelo sistema. 

Objetiva-se tentar fornecer informações que este trabalho considera fundamentais pela 

ênfase que a teoria dá a estes assuntos os quais são basicamente relacionados a questões de 

administração de capital de giro e  administração financeira no curto prazo. 

Uma vez apuradas estas informações e estando estas organizadas e apresentadas de 

maneira clara e confiável, estas deverão fornecer subsídios para que as decisões sejam 

tomadas com melhor qualidade à medida que o usuário disporá de uma visão mais ampla do 

contexto com que trabalha. 
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As planilhas encontradas na empresa no início deste trabalho não apresentam as 

referidas informações, conforme descrito anteriormente  na análise do ambiente, e acarreta os 

problemas de carência de conhecimento de aspectos fundamentais do presente ou  de projeção 

que impactarão em  aspectos futuros ou ,ainda, fornecerão uma visão errônea e  limitada 

destes aspectos. 

Com base nas questões acima expostas, torna-se premente a necessidade de medidas 

imediatas, objetivando um maior aprofundamento na compreensão da real situação financeira 

da empresa, para que, através de uma visão mais otimizada do negócio, sob o aspecto 

financeiro, sejam sugeridas medidas para um melhor gerenciamento e programação de um 

planejamento adequado com vistas a uma situação futura mais saudável para o 

empreendimento, do ponto de vista administrativo-financeiro.  

Naturalmente, nem todos os problemas enfrentados pela gestão da empresa são de 

ordem financeira, uma consultoria mais ampla exigiria uma análise quantos aos aspectos 

relativos à área de Marketing, Suprimentos e outras, mas foge ao escopo deste trabalho uma 

consultoria genérica sendo focadas aqui iniciativas exclusivamente pertinentes à área 

financeira. 
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8 PROPOSTAS DE SOLUÇÃO 
 
 

As alternativas aqui explanadas relacionam-se diretamente ao gerenciamento do capital 

de giro da empresa através de uma gestão eficaz do fluxo de caixa, do gerenciamento 

otimizado das opções de financiamento a curto prazo e  a melhor utilização dos controles 

financeiros que serão fornecidas pelo novo sistema de informações sugerido no capitulo 

anterior. 

É importante frisar que se propõe um diagnóstico relativo ao momento atual da empresa 

em relação à elaboração deste trabalho e as soluções aqui sugeridas referem-se ao curto prazo.  

Decisões de longo prazo requerem ferramentas mais adequadas à mensuração dos riscos 

relativos a investimentos compatíveis com períodos mais longos. 

Um trabalho de implementação de um sistema de informações será descrito nesta parte 

do trabalho.  

Uma remodelação nas planilhas atuais foi proposta e a criação de novas planilhas de 

apoio também fazem parte da proposta de solução de gerenciamento de informações 

financeiras aqui proposto. 

 

8.1 PLANILHAS SUGERIDAS 
 
 

Inicialmente as planilhas de Entradas e Saídas serão reformuladas mantendo-se as 

mesmas contas que o gestor utiliza atualmente em sua planilha, porém dispostas em colunas 

para melhor visualização e manuseio. Esta nova disposição se deu após escolha do gestor pelo 

modelo vertical após protótipos apresentados em entrevistas.  

Uma nova planilha, chamada de lançamentos diários foi sugerida com a finalidade de 

controlar individualmente cada lançamento de entrada/saída de dinheiro. Esta planilha será 

útil para  o gestor caso ele queira verificar os lançamentos que alimentaram a coluna diária de 

valores da segunda planilha. 

Esta planilha de lançamentos diários ainda calculará o valor de CPMF para cada 

operação de débito e atualizará o saldo a cada lançamento. Como citado anteriormente, esta 



 31 

planilha terá finalidade de controle e  fornecer a informação de modo mais analítico. Os dados 

inseridos nesta planilha fornecerão valores a outras planilhas de caráter mais gerencial. 

Haverá ainda os campos data, número do documento, tipo de lançamento 

(credor/devedor) histórico, quantidade, valor unitário e total. 

No campo histórico, ao clicar no campo a planilha disporá as opções de cartões de 

crédito que a empresa aceita e mediante a escolha da opção por parte do usuário a planilha 

calcula o valor líquido que entra no caixa decorrente da operação. Este valor é o valor da 

venda deduzido o desconto da operadora. 

  

A seguir é apresentado o modelo desta planilha que foi sugerido ao gestor: 

Dia Tipo Histórico Valor Original Valor Final CPMF Saldo Final
Terça C Saldo Inicial 1 1,00R$          -R$       1,00R$               

Terça C 1 - Visa  a vista 1 0,97R$          -R$       1,97R$               

Terça C 4 - MasterCard a vista 1 0,96R$          -R$       2,93R$               

Quinta C Venda a dinheiro 1 1,00R$          -R$       3,93R$               

Sexta C 3 - Visa Electron a vista 1 0,98R$          -R$       4,91R$               

Sabado D Cheque 1 (1,00)R$         (0,00)R$    3,90R$               

Sabado D 1 (1,00)R$         (0,00)R$    2,90R$               

Terça C 1 1,00R$          -R$       3,90R$               

Terça C 1 1,00R$          -R$       4,90R$               
Quarta C 1 1,00R$          -R$       5,90R$               
Quarta C 1 1,00R$          -R$       6,90R$               
Quarta D 1 (1,00)R$         (0,00)R$    5,89R$               
Quarta C 1 1,00R$          -R$       6,89R$               
Quarta C 1 1,00R$          -R$       7,89R$               
Quarta C 1 1,00R$          -R$       8,89R$               
Quarta D 1 (1,00)R$         (0,00)R$    7,89R$               
Quarta D 1 (1,00)R$         (0,00)R$    6,89R$                

Figura 1. Planilha de lançamentos diários proposta . 

 

 Na segunda etapa são propostas pequenas alterações nos modelos de planilhas que o 

gestor já utiliza atualmente. Basicamente são inseridos os campos Previsto e Realizado para 

que o gestor possa controlar o que deixou de pagar ou receber a cada dia. Ainda foi 

acrescentado nesta planilha o total previsto e realizado no mês para apurar eventuais 

pendências tanto a receber quanto a pagar no período, caso isto se torne necessário. Este 

aspecto visa corrigir um dos problemas citados na parte de crítica ao sistema atual de 
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informações que o gestor utiliza que é a falta de informação do montante pago e recebido no 

final deste período. 

Com estas características implementadas a planilha irá adquirir caráter gerencial, à 

medida que totaliza os recebimentos e pagamentos a cada dia mas também terá caráter 

operacional e de controle em função de possíveis diferenças entre o previsto e realizado 

conforme foi dito. 

Com a finalidade de não causar grande impacto quanto à rotina de digitação dos dados e 

não desmotivar o gestor propondo uma rotina totalmente distinta daquela criada por este e à 

qual ele está habituado, foi mantida a forma básica de preenchimento que ele já utilizava e a 

informação também continuará a ser apresentada no modelo básico idealizado pelo usuário. 

Uma outra utilidade desta planilha modificada será quanto ao auxílio em nível de 

tesouraria, pois propiciará informações sobre dívidas da empresa e setor de cobrança. 

A seguir é apresentado o modelo da planilha usada pelo gestor no começo deste 

trabalho: 

 

CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

BANCO

DINHEIRO 42,00 286,00 324,00 990,00 442,00 87,30 4,90 665,00 883,00 37,00 70,00 920,00 7031,00

CHEQUES PRÉ 124,90 525,70 334,00 270,00 1269,00 3857,60

CHEQUES À VISTA 830,00 278,00 198,00 179,90 626,00 3616,90

RECEB CARTÃO CRED 1867,50 606,70 440,60 406,80 125,90 1562,40 207,90 494,60 849,80 807,70 544,70 326,70 14255,10

RECEB CARTÃO DEB 646,00 280,00 1220,00 255,35 125,00 51,90 648,45 80,20 35,90 143,90 5844,51

TOTAL 1909,50 2368,70 1044,60 2894,80 1021,25 0,00 1899,60 212,80 0,00 1917,10 3341,25 1194,90 650,60 2659,60

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TÍTULOS

CHEQUE PRÉ 1037,70 460,00 516,00 702,70 402,00 378,60 700,00

COBR. CARTEIRA 1614,70 2334,00 1124,55 1237,54 621,98 1116,95 564,70 1608,00

IMPOSTOS

LUZ/TELEFONE 106,34

FOLHA PGTO 240,00 300,00 48,50 150,00 15,00 200,00 150,00

OUTROS 27,80 5338,00

TOTAL 1277,70 0,00 0,00 1614,70 3094,00 516,00 0,00 2009,89 150,00 0,00 6590,54 1023,98 1316,95 943,30 2458,00  

Figura 2. Planilha utilizada atualmente pelo gestor da empresa. 

 

Por sugestão apresentada durante a elaboração trabalho ao gestor, esta planilha será 

apresentada no formato vertical e com colunas relativas a valores previstos e realizados . 
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As demais alterações são basicamente de ordem funcional permitindo uma melhor 

visualização das informações conforme imagem a seguir: 

 

 

Figura 3. Planilha utilizada pelo gestor no formato vertical com Previsto x Realizado e totalização mensal. 

 

 

Este modelo de planilha sugerido, visa também suprir um dos principais aspectos 

referentes a questões expostas neste trabalho na definição do problema e na crítica ao sistema 
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atual da empresa pois antecipará os valores previstos para os meses subseqüentes evitando, 

assim, interpretações errôneas sobre os dados analisados de forma isolada a cada mês. 

Para efeito de um adequado controle das compras e do prazo de pagamento 

correspondente a estas compras, no caso de serem a prazo, foi criada uma planilha para este 

controle conforme modelo anexo: 

 

Figura 4. Planilha para controle de pagamento das compras a prazo. 

 

Esta planilha, que poderá ser confrontada de forma analítica com a planilha de 

lançamentos diários, apresentará a informação da necessidade de capital para cada mês 

referente à natureza básica do negócio representada por suas compras para posterior venda de 

mercadorias.  

Uma vantagem evidente desta planilha é o auxílio que esta prestará quanto ao aspecto de 

projeção de custos da empresa e simulações de situações perante as incertezas futuras. 

Decisões fundamentais referentes ao ciclo financeiro do negócio poderão sustentar-se 

em informações providas por esta planilha, à medida que esta propiciará com facilidade a 

visualização de diferentes cenários mediante projeções baseadas na diminuição ou aumento 

do prazo de pagamento negociado com os fornecedores. 

Similarmente à planilha de compras, também foi criado um controle das vendas e do 

prazo de recebimento correspondente a estas vendas, no caso de serem a prazo, a planilha 

desenvolvida para este controle apresenta-se conforme modelo anexo: 
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Vendas\Recto Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL
Abril 7.680     9600 17.280    

S Maio 6400 9600 12800 28.800    

A Junho 24000 9.600     14.400    48.000    

D Julho 7.000     5.120     7.680     19.800    

N Agosto 10.000    11.200    4.480     6.720     32.400    

E Setembro 5.120     16.000    6.400     12.000    39.520    

V Outubro 24.000    9.600     33.600    
Novembro 32.000    32.000    
TOTAL 38.080    45.800    48.640    28.160    37.120    53.600    251.400  

RECEBIMENTOS A PRAZO

 

Figura 5. Planilha para controle de recebimento das vendas a prazo. 

Nesta planilha são incluídas as vendas em linhas, sendo estas divididas mensalmente por 

colunas a fim de informar o valor a receber no mês proveniente de vendas passadas. 

Esta planilha torna-se muito útil também para efeito de simulações de cenários, caso seja 

desejado projetar situações futuras ou planejar políticas de crédito e parcelamento das vendas. 

Finalmente foi indicado um modelo direto de relatório de Fluxo de caixa para 

gerenciamento de entradas e saídas. 

Este formulário informará ao gestor, de forma simples e prática, as informações mensais 

agrupadas por entradas e desembolsos, bem como o saldo inicial de caixa disponível em cada 

mês com base na diferença entre as entradas e desembolsos no mês somada ao saldo inicial de 

caixa deste mês. 

Outras informações importantes na tomada de decisão que serão apresentadas no novo 

modelo de Fluxo de Caixa proposto neste trabalho são: 

 Capital disponível para aplicações: Esta relevante informação, de que o gestor 

atualmente não dispõe, permitirá que o capital não fique para no banco sem gerar rendimento 

para a empresa. 

Necessidade de capital a ser tomado: Esta informação permite que o gestor saiba 

antecipadamente quanto de empréstimo necessitará no mês, evitando surpresas  desagradáveis 

e permitindo uma situação mais confortável caso seja necessário negociar com instituições 

financeiras. 
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A partir de junho de 2007 foi realizada a integração dos dados das planilhas. Este 

recurso permitiu a consolidação dos dados  e a visualização com clareza e agilidade das 

informações que poderão ser analisadas sintética ou analiticamente. 

Entre as vantagens que esta planilha consolidada (que não existe atualmente na empresa) 

visa oferecer é um resumo que fornecerá de modo sintético as informações analíticas 

existentes atualmente na empresa sem a necessidade de digitar os dados novamente pois estes 

serão, de um modo geral, provenientes de planilhas que já havia no setor financeiro.  

À medida que o gestor habituar-se ao uso desta planilha, poderá sofisticá-la para utilizar 

como instrumento para projeções futuras. Com base em previsões de vendas poder antecipar 

com bastante precisão os fluxos futuros de caixa. 

sugestões para equacionar a questão concentram-se na reformulação e organização das 

informações com possível migração das planilhas usadas atualmente, para uma planilha 

sintética e otimizada.  O Fluxo de caixa proposto  é apresentado a seguir: 

Figura 6. Fluxo de  caixa proposto, baseado num modelo direto. 

 

Outros benefícios que uma gestão adequada baseada no modelo apresentado são a 

correta projeção dos fluxos dos recursos e as decisões baseadas neste modelo que o sistema 

permite. 
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 Segundo Gropelli (1998 p. 390) Contas a pagar podem ser vistas como empréstimos 

dos fornecedores sem juros. O benefício das contas a pagar está na economia de despesas de 

juros que teriam de pagar se não houvesse o crédito dado pelo fornecedor. A questão crucial, 

segundo o autor, é se aproveita o desconto à vista e paga imediatamente ou paga a prazo e usa 

contas a pagar. 

Esta planilha na plenitude de seu uso tem a pretensão de fornecer ao usuário subsídios 

para que este decida a data mais adequada para o pagamento de determinada fatura. 

Seguramente, se o usuário começar a perceber correlação entre evolução do 

gerenciamento controle e apoio fornecido pelo sistema de informação aqui sugerido, novas 

idéias e melhorias surgirão com o passar do tempo. 

O desenvolvimento do manuseio do aplicativo também representa um importante fator 

de contribuição para uma melhor utilização das informações. 

À medida que a empresa crescer e ampliar a complexidade de suas operações, este 

sistema necessitará ser substituído por outro mais completo. Atualmente o mercado de 

informática disponibiliza sistemas eficientes de gestão financeiras por preços bastante 

acessíveis. 

Estes softwares, além de dezenas de funcionalidades que não são contemplados por 

planilhas eletrônicas, possuem outros recursos que vão além do simples gerenciamento de 

movimentações financeiras internas tais como integração com as contas bancárias que a 

empresa movimenta ou também comunicação direta com fornecedores e clientes. 

Conforme citado anteriormente, a empresa empreenderá uma nova loja em um Shopping 

que será inaugurado em 2008. Cada vez mais a necessidade de comunicação entre as lojas se 

tornará necessária e as informações a serem buscadas se tornarão maiores pela demanda 

natural do mercado, necessidade de consulta a itens em estoque, integração das informações, 

etc. 

Ainda assim as planilhas aqui propostas serão úteis neste momento por fornecerem uma 

base de dados íntegra e consistente para o novo sistema, como também os usuários possuirão 

uma cultura mais avançada a respeito do uso e manutenção da informação da empresa. 
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Uma análise pormenorizada das planilhas revelou características consideradas limitadas 

em relação ao potencial de utilidade que poderiam representar em função da importância 

expressa pelo seu usuário e sua expectativa com relação a estas planilhas. 

A seguir serão apresentados aspectos negativos do modelo atual de informações, a 

solução proposta e sugestões de melhoria: 

 

Aspectos negativos Solução proposta 

Verificado que as informações das 

receitas e despesas eram apresentadas 

horizontalmente, o que faz com que, em 

uma única tela sejam vistas em média 50% 

menos dados (uma coluna de uma planilha 

apresenta em média mais de 30 colunas e 

menos de 15 linhas em uma resolução de 

tela de 600x800 pixels). 

 

Elaborar planilha em que os dados são 

apresentados em colunas o que permite que 

as informações sejam rápida e 

eficientemente visualizadas à medida que é 

possível acomodar estas informações em 

uma única tela. 

Os modelo atual de gerenciamento de 

informações não informa ao gestor sobre 

sobras de caixa ou o montante necessário de 

empréstimo a ser tomado. 

O novo modelo calcula 

automaticamente estes valores, caso 

existam, e informará o gestor na mesma tela 

das demais informações. 

Atualmente as planilhas apresentam 

apenas informações do passado, sendo úteis 

para controle, mas sem utilidade para  

decisões futuras. 

O Fluxo de Caixa proposto neste 

trabalho permitirá ao administrador projetar 

necessidades de caixa ou investimentos 

futuros. 

Quadro 4. Aspectos negativos do modelo atual e soluções propostas.  
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8.2 PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO  
 

O processo de implantação se deu com base em duas premissas para adotar as 

metodologias de uso. 

Quanto às planilhas de movimentações diárias se manteve a forma de trabalho que o 

usuário considerava adequada pelo fato deste já estar familiarizado com o processo, que 

basicamente consiste em agrupar as notas fiscais e recibos referentes às transações financeiras 

e digitá-las na planilha anteriormente citada como já existente e que contém os movimentos 

cotidianos e  gerais referentes aos pagamentos e recebimentos da empresa. 

Quanto às demais planilhas, os dados tomarão forma e serão inseridos por meio dos 

dados originários das planilhas anteriores. 

Finalmente a freqüência com que o gestor consultará as planilhas de caráter gerencial 

ainda depende da adequação deste à nova experiência e das preferências pessoais que este irá 

adquirir quando estiver utilizando estas em sua plenitude. 

 
8.3 LIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

Por questões relativas ao tempo que um eficaz sistema de informações gerenciais leva 

para trazer os resultados esperados à empresa e os ajustes que vão surgindo à medida que a 

solução é apresentada, bem como o período que decorre entre a digitação dos dados e as 

informações adquirirem sentido, este trabalho não será concluído em sua plenitude até o prazo 

de entrega deste. 

Pelo fato de não haver uma área com dedicação exclusiva e integral à tarefa de alimentar 

as planilhas, o processo de implantação torna-se mais lento naturalmente.  

Confrontar as informações dos relatórios gerenciais até a geração do fluxo mensal, que 

caracterizará o que este trabalho considera a consolidação do mecanismo lógico da integração 

das planilhas, requer tempo e análise acurada do novo processo bem como adaptação do (ou 

dos)  usuários da nova sistemática.  

Assim sendo, o fator tempo certamente trata-se de um forte limitador do 

desenvolvimento deste trabalho quanto à análise dos resultados. 
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Um outro aspecto é que o formato final das planilhas, a forma de alimentação das 

mesmas, e o sistema em geral quanto à sua efetiva utilização, pode sofrer alterações  ou 

aperfeiçoamentos por conta de dificuldades encontradas pelo usuário na utilização efetiva. 

O sistema ainda encontra-se em seu estágio de implantação ainda necessitando de  

utilização e prática até sua utilização estar incorporada à nova rotina administrativa da 

empresa para que esta possa colher os frutos do novo processo de gerenciamento das 

informações. 

Em função destes fatores ficarão limitadas as conclusões quanto a elementos para  

mensurar os resultados das sugestões expostas neste trabalho. 
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9 CONCLUSÃO 

 

A gestão financeira adequada de uma empresa baseia-se na otimização da sincronia das 

entradas e saídas dos recursos desta. 

Para que isto se realize de maneira eficaz, o administrador precisa contar com um 

sistema de informações gerenciais que lhe proporcione as informações necessárias para que 

este possa tomar decisões com a devida antecedência a fim de evitar situações críticas com 

relação à liquidez e conseqüente solvência da empresa. 

Este trabalho se propôs a fornecer um sistema consistente para controle e provimento 

destas informações a partir do diagnóstico, análise e crítica da situação financeira da Tow In 

Surf Shop no início da realização deste, tentando manter uma identidade em relação ao 

sistema anterior de que a empresa dispunha e não causar um impacto tão grande a ponto de 

desencorajar o uso de um novo sistema totalmente distinto e estranho para seus usuários. 

Neste aspecto o trabalho atingiu os objetivos planejados à medida que foi apresentado 

um sistema que tenciona ser mais completo e eficaz quanto às necessidades identificadas 

como não atendidas, ou parcialmente atendidas, pelo sistema anterior e fornecer subsídios 

para que situações percebidas no passado, citadas na crítica da gestão financeira da empresa, 

não voltem a ocorrer por falta de controles ou carência de informações proporcionadas aos 

responsáveis pela gestão financeira da empresa e seus respectivos fluxos de recursos. 

Quanto à efetiva utilização do sistema, até a conclusão deste trabalho, o gestor ainda o 

estava utilizando forma incipiente estando ainda na etapa de inserção de dados e 

familiarização com o novo modelo proposto o que prejudicou uma análise mais aprofundada 

de resultados a serem mensurados com relação aos benefícios que a solução proposta 

potencialmente trará à empresa. 

É considerado que a aceitação da proposta por parte do público alvo e a motivação do 

gestor em utilizar-se do sistema, bem como suas expectativas alinhadas com a proposta do 

trabalho representam aspectos altamente positivos  para a concretização dos objetivos 

expostos na realização deste trabalho. 

Neste sentido, o tema principal deste trabalho não é analisado à exaustão por limitações 

de tempo. 
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Ao finalizar este trabalho conclui-se que realizar o diagnóstico financeiro de uma 

pequena empresa do ramo comercial representa um desafio, à medida que dispõe-se de poucas 

informações, não existe o hábito de um preenchimento e controle adequado de um sistema de 

informações gerenciais e sua utilização. 

Portanto, uma sugestão de futuros trabalhos é uma avaliação quantitativa do 

desempenho da empresa a partir do pleno uso do sistema de informações aqui proposto e 

quais os benefícios que um sistema de apoio a decisões, na maturidade de seu uso pela 

administração da empresa, podem representar em termos de resultados no mercado em que 

esta atua. 
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