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RESUMO 

O projeto aborda a crescente participação das micro e pequenas empresas na economia do 

Brasil. Para orientar os pequenos empreendedores a realizar uma gestão eficientes dos seus 

recursos, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca do assunto e proposto a utilização de 

ferramentas da Administração Financeira como método de identificação de oportunidades de 

melhoria e no auxílio a decisões estratégicas de curto e longo prazo. Foi analisado o caso de 

uma microempresa do setor gráfico, que possui um lucro de dois anos acumulado e opta por 

uma decisão de investimento. O método de trabalho incluiu um diagnóstico econômico-

financeiro da situação atual da empresa e a análise da compra de um novo equipamento que 

aumenta sua capacidade produtiva. Os resultados obtidos permitiram a empresa rever seu 

portfólio de trabalho, os critérios utilizados para a formulação de preço dos produtos e serviços 

ofertados e revelaram a viabilidade do investimento. 

 

 

Palavras-chaves: pequenas empresas, administração financeira, gestão econômica, 

contabilidade gerencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The project approaches the growing participation of micro and small business in Brazil's 

economy. To guide small entrepreneurs to conduct an efficient management of it’s resources, 

it was carried out a literature review on the subject and proposed the use of Financial 

Management as opportunities for improvement method of identifying and assisting the strategic 

decisions of short and long term tools. It was examined the case of a micro-enterprise of the 

printing industry, which has a two-year cumulative profit and opts for an investment decision. 

The working method included an economic diagnosis of the current situation of the company 

and the analysis of purchasing new equipment that increases its production capacity. The results 

allowed the company to review your servisse letter of work, the criteria used to price the 

formulation of the products and services offered and proved the viability of the investment. 

 

 

Keywords: small business, financial management, economic management, management 

accounting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo introdutório visa situar o leitor sobre o assunto da pesquisa realizada, 

contemporizando o fenômeno observado e definindo o problema a ser tratado. O capítulo 

apresenta, ainda, a relevância do tema para a engenharia, os objetivos esperados com o 

desenvolvimento, a delimitação e estrutura do projeto. 

  

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O Brasil atualmente passa por um período de resseção, a forte crise político-econômica 

reteve o crescimento do país e vem aumentando a taxa de desemprego. A região norte 

fluminense do estado do Rio de Janeiro, com sua economia voltada principalmente para a 

indústria petrolífera, foi severamente abalada, não apenas por acusações de corrupção na 

Petrobras, operadora majoritária dos campos de produção, como por uma queda brusca no preço 

do barril, o que inviabilizou novos projetos de exploração. Com isso, diversas empresas 

perderam seus contratos de prestação de serviços e foram compelidas a fecharem suas portas 

ou deixarem a cidade, provocando demissões em massa. 

Diante de um cenário com poucas vagas de trabalho disponíveis, e amplamente 

concorridas, muitos novos negócios estão surgindo. No entanto, a prática de gerir uma empresa, 

com funcionários, fornecedores, e todos os conflitos que circundam uma organização, não é tão 

simples e pode frustrar o sonho de empreendedores que não estiverem devidamente preparados.  

Uma pesquisa do (SEBRAE, 2014) revela que mais de 60% das empresas que surgem 

todos os anos no Brasil, decretam falência até o quarto ano de funcionamento, e os principais 

motivos são, sobretudo, falta de planejamento e a inaptidão gerencial dos proprietários. A 

maioria das microempresas têm dificuldades de gerir seus empreendimentos de maneira 

eficiente, de coletar e interpretar dados, e tomar decisões acertadas. Quando a opção é investir, 

é preciso conhecer bem seus processos, sua estrutura de custos, sua situação econômica, além 

de ter bem definido onde se deseja chegar, para conseguir ter uma visão mais nítida dos 

verdadeiros riscos de cada investimento. 

Diferentes ferramentas da Engenharia de Produção podem auxiliar o pequeno 

empreendedor na administração da sua empresa, sendo contudo, necessário investigar cada caso 

particularmente para aplicar os conceitos apropriados à situação. A gestão econômica, todavia, 

é um ponto em comum entre as organizações com fins lucrativos, que buscam maximizar seus 
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lucros, obviamente respeitando seus valores, e evitar desperdícios e garantir os insumos da 

produção.  

Através de indicadores financeiros é possível definir a situação econômica atual da 

empresa, tal como sua capacidade de sanar dívidas, realizar investimentos e analisar como é 

composto o lucro obtido com a venda dos produtos ou serviços. O acompanhamento dessas 

informações, comparadas ao longo dos anos, traz maior entendimento dos problemas internos 

da empresa, facilita o processo de tomada de decisão no curto e longo prazo, além de viabilizar 

propostas de investimentos estratégicos. Decisões realizadas sem um estudo prévio podem 

comprometer o sucesso da empresa. 

  

1.2 O PROBLEMA 

 

A empresa em questão é a Inove Projetos e Plotagens, um bureau de impressão de 

projetos voltado para à construção civil e arquitetura. A Inove está localizada em Rio das Ostras 

e tem 3 anos de vida. Ela possui um escritório com uma impressora Plotter Canon IPF-750, 

dois computadores, e uma mesa para desenho e corte profissional. Os principais serviços da 

Inove são: impressão de plantas e projetos de engenharia com alta resolução em formatos A0, 

A1, A2, A3 e A4, execução de licenciamento ambiental, estudos de impactos ambientais, 

instituições de condomínios e legalização de lava jatos.  

A empresa opera no limite da sua capacidade produtiva e detém um lucro acumulado de 

dois anos. Assim, busca uma oportunidade de investimento para se consolidar num mercado 

até então pouco explorado na região. A Inove possui um tipo informal de gerenciamento 

financeiro das suas atividades, seus resultados totais são contabilizados no final de cada período 

apenas com o objetivo de se conhecer o lucro obtido, e nenhuma informação é utilizada como 

suporte à gerência para melhoria dos seus processos e auxílio a tomada de decisão. 

Com uma grande quantidade de dados coletados, como dispô-los de forma a enxergar 

com mais clareza as oportunidades de melhoria? 
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1.3 OBJETIVOS : 

 

1.3.1 Objetivo Geral: 

 

O objetivo do projeto é avaliar uma opção de investimento, no caso a expansão da 

capacidade produtiva da Inove, para que o empreendedor consiga tomar decisões 

fundamentadas, e potencializar seus negócios. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Revisar a literatura acadêmica, assim como artigos científicos, para entender a 

aplicabilidade das ferramentas financeiras nas pequenas empresas. 

 Sintetizar os conceitos da Gestão Econômica de forma a criar uma metodologia de trabalho 

de fácil compreensão para os profissionais de campo. 

 Elaborar um Diagnóstico Financeiro em um caso real, que elucide o atual momento da 

empresa, e ofereça suporte de controle de gastos futuros. 

 Realizar um estudo de viabilidade-econômica de investimento para expansão da capacidade 

produtiva da empresa. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A maioria das microempresas têm dificuldades de gerir seus empreendimentos de 

maneira eficiente, sobretudo a parte econômico-financeira, colocando em risco a continuidade 

do negócio. Segundo (SEBRAE, 2014) as pequenas empresas hoje respondem por mais de um 

quarto do PIB brasileiro e mais da metade dos empregos com carteira assinada. Em um cenário 

macroeconômico de rescessão e queda dos preços de commodities exportados pelo Brasil, é 

interessante que o mercado interno se fortaleça e para isso as empresas nacionais devem 

alcançar um alto nível de serviço exigido pelos consumidores. 

A Gestão Econômica-financeira visa criar um “painel geral de controle” da 

administração, o que permite otimizar os custos de produção ligados a diferentes processos 

internos e avaliar decisões investimento. O estudo financeiro é importante para investidores, 

credores, bancos privados e governamentais, além da contabilidade fiscal, mas não menos 
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importante para a gerência, pois além de diagnosticar a evolução e o posicionamento da 

Organização no mercado, possibilita decisões conscientes e bem avaliadas. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

  

São diversos os conceitos e ferramentas que permeiam a Engenharia econômico-

financeira e que podem auxiliar as empresas de acordo com sua finalidade específica.  

 A princípio foi realizada uma abordagem investigativa com foco no gerenciamento de 

custos, devido ao fato da empresa analisada não possuir nenhum conhecimento acerca da sua 

estrutura financeira, e por se entender que tal estudo é premissa básica para uma gestão eficiente 

dos recursos de uma empresa. 

 O projeto enfatiza ainda o estudo de viabilidade econômico-financeira de expansão da 

capacidade produtiva da Inove e aponta seus principais indicadores como pré-requisitos para 

decisões sobre investimento  

  

1.6 ESTRUTURA DO PROJETO 

 

Este projeto foi organizado em 5 capítulos. 

 O segundo capítulo expõe os assuntos tratados em todo o projeto a partir da visão de 

diferentes autores e pensadores da área. Foi realizada uma revisão bibliográfica dos conceitos 

que fundamentam a pesquisa. 

 O terceiro capítulo é sobre a metodologia utilizada no estudo. Foi exposto o método de 

pesquisa adotado, bem como o método de trabalho. 

 O quarto capítulo traz a aplicação do método de trabalho a um caso real, onde foram 

aplicados os conceitos abordados no capítulo 2 em uma pequena empresa do setor gráfico. 

 No quinto capítulo são discutidos os resultados alcançados ao término da pesquisa e 

aplicação na empresa estudada. São ainda realizadas sugestões de pesquisas futuras.
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 2 REFERENCIAL TEÓRICO 

  

O Referencial Teórico reúne informações relevantes, utilizadas como base para a 

elaboração deste projeto. A pesquisa bibliográfica quanto a Administração Financeira, inclui 

obras publicadas pelos principais autores da área, e pesquisadores em geral. São expostas ainda 

informações que contribuem para um melhor nível de entendimento do leitor sobre a questão 

abordada. 

  

2.1 MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO BRASIL 

 

Os micro e pequenos negócios no Brasil estão crescendo e aumentando 

significativamente sua participação no cenário nacional. Hoje pode-se afirmar que tais 

empresas desempenham papel fundamental para o bom funcionamento da economia brasileira 

e na geração de empregos para o país. 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), é uma entidade 

privada, sem fins lucrativos, fundada em 1972, que auxilia o desenvolvimento dos pequenos 

negócios, incentivando a qualificação profissional, realizando pesquisas de mercado, 

publicando livros, promovendo eventos, entre outras funções. O SEBRAE dimensionou a 

contribuição dessas empresas na economia interna. 

 

 
Figura 1 - Participação das Micro e Pequenas empresas ne economia interna. Fonte: SEBRAE, 2013 
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 Quando se fala em pequenas empresas, existe uma divergência de definições de acordo 

com cada país. No Brasil, um dos tipos de classificação das empresas de pequeno porte é feita 

a partir de três categorias, de acordo com a receita bruta alcançada. Cada grupo está sujeito a 

taxações fiscais específicas, assim como à diferentes políticas de apoio do Estado.  

A Figura 2 traz o faturamento máximo especificado para cada grupo e a quantidade de 

empresas que as compõem. 

 

 
Figura 2 - Classificação Micro e Pequenas empresas no Brasil. Fonte: SEBRAE, 2013 

 

Apesar dos números expressivos, grande parte dessas empresas não conseguem se 

manter no mercado e decretam falência antes dos cinco anos de vida, e as causas estão sobretudo 

relacionadas a inaptidão gerencial dos proprietários e falta de planejamento (SEBRAE, 2014).   

 Para Pereira (1995 apud Oliveira e Pamplona, 2001, p.2): 

 

Alguns prováveis motivos de fracasso incluem: incompetência do empreendedor, 

experiência anterior inadequada, desconhecimento do mercado, desconhecimento do 

produto e/ou serviço, falta de qualidade, localização imprópria, problema na relação 

com os fornecedores, tecnologias de produção obsoletas, imobilização excessiva do 

capital, política equivocada de crédito, falta de controle de custos e de gestão 

financeira, falta de um sistema de planejamento e informações gerenciais. 

  

A gestão econômico-financeira aparenta ser uma das causas raízes do fracasso das 

empresas, e sua implementação e melhoria constante se torna um importante aliado para o 
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alcance das metas e objetivos estipulados, bem como para a perpetuidade da organização no 

mercado.  

É notória, no entanto, a evolução do desempenho das micro e pequenas empresas nos 

últimos anos. Segundo o SEBRAE (2014) isso se deve a redução e unificação dos tributos 

cobrados para este grupo em apenas um imposto, conhecido como “SuperSimples”, ao aumento 

do nível de educação médio do país e ao maior poder de aquisição do consumidor, devido ao 

fortalecimento da classe média. 

 

2.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

 

O conceito de Administração Financeira é abrangente e engloba diversas tarefas em uma 

Organização. De acordo com Gitman (2010, p. 11),  

 

Além do seu envolvimento permanente com atividades de análise e planejamento 

financeiro, o administrador financeiro preocupa-se com a tomada de decisões de 

investimento e financiamento. As decisões de investimento determinam tanto a 

composição quanto o tipo de ativos da empresa. As decisões de financiamento 

determinam tanto a composição quanto os tipos de recursos financeiros usados pela 

empresa. 

 

O objetivo do administrador financeiro é originar riqueza para a empresa, 

concomitantemente participando dos processos internos e na criação de valor para o cliente. 

Ross et ali (2007) sintetizam dizendo que a tarefa mais importante seja criar valor nas atividades 

de investimento, financiamento e gestão de liquidez e para isso as empresas devem procurar 

adquirir ativos, além de vender obrigações, ações e outros instrumentos que proporcionem mais 

caixa do que custam. 

A administração financeira, exerce ainda um papel de ligação entre todos os setores da 

empresa, uma vez que recursos financeiros são necessários para a realização de tarefas e 

projetos. Da mesma forma, a área de finanças deve se unir às demais áreas, para entender a 

demanda e gerar previsões acertadas.  

Neste projeto, a administração financeira é abordada sobre a perspectiva de análise, 

planejamento e solução de problemas, para isso é importante entender conceitos teóricos mais 

abrangentes da Gestão Econômica, que influenciam o processo decisório e afetam o dia a dia 

da empresa. A liquidez contábil remete-se ao quão rápido e fácil os ativos podem ser 

transformados em dinheiro. Ross, Westerfield e Jaffe (2007, p. 39) explicam que: 

 
Os ativos circulantes são os mais líquidos, incluindo caixa e os ativos que podem ser 

transformados em caixa dentro do prazo de um ano a contar da data do balanço. As 
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contas a receber correspondem a montantes ainda não recebidos de clientes, 

resultante da venda de bens, e da prestação de serviços a eles. O estoque é composto 

por matérias-primas a serem utilizadas na produção, produção em andamento e 

produtos acabados. Os ativos fixos representam os tipos menos líquidos de ativos. Os 

ativos tangíveis incluem imóveis, instalações e equipamentos. Esses ativos não são 

convertidos em caixa ao longo das atividades normais da empresa, e não são 

normalmente utilizados para pagar despesas tais como salários. 

 

Maior liquidez dos ativos da empresa significa que ela terá maior capacidade de sanar 

suas dívidas de curto prazo. Por outro lado, os ativos líquidos possuem taxas de retorno 

menores. Investir em ativos líquidos pode fazer com que a empresa perca a oportunidade de 

investimento em uma fonte mais rentável. 

Os passivos da empresa representam os compromissos que a empresa deve pagar, 

financeiros ou de algum serviço já acertado. Esses compromissos são muitas vezes zelados por 

obrigações contratuais, que colocam a empresa em uma situação de violação de acordo se não 

cumprido. É preciso estar atento com a responsabilidade de não faltar com esses encargos, pois 

o endividamento pode gerar processos judiciários, e levar a empresa a falência. 

Ross et ali (2007) alertam para o fato de que frequentemente o valor contábil dos 

ativos da empresa são chamados de valor de carregamento ou valor de livro dos ativos. Esses 

termos, porém, não são os mais apropriados, justamente porque falam em valor, quando na 

realidade os dados contábeis baseiam-se em custos. Ross et ali (2007, p. 41) dizem que:  

O valor de mercado é o preço ao qual compradores e vendedores interessados 

negociam os ativos. Seria apenas uma coincidência se o valor contábil e o valor de 

mercado fossem os mesmos. Na realidade, a tarefa da administração é criar, na 

empresa, um valor superior a seu custo. 

 

2.3  ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EM EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO 

PORTE 

 

Deve-se tomar cuidado ao analisar diferentes Organizações. As empresas, mesmo que 

do mesmo ramo ou setor, têm processos e objetivos próprios, além das particularidades de cada 

estrutura física e financeira, assim a análise e o diagnóstico devem ser feitos de forma bem 

singular à realidade de cada uma. Para Gitman (2010, p. 11), “O porte e a relevância da função 

de administração financeira dependem do tamanho da empresa”. Oliveira (2001, p. 6) 

contextualiza para o cenário brasileiro afirmando que “A administração financeira tem sido de 

importância crescente para as empresas de pequeno e médio porte. ” 

Ao longo do tempo a administração financeira em empresas de pequeno e médio porte 

deu-se exclusivamente para fins de recebimento e pagamento de contas. Hoje, a situação 
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mudou, em virtude da complexidade da economia e dos novos desafios da globalização. Agora 

as empresas buscam elucidar sua situação econômica para reduzir seus custos, viabilizar 

projetos, analisar opções de investimento, além de servir como base para decisões de curto 

prazo. 

Na fase inicial, de abertura da empresa, a grande preocupação é sobre a rentabilidade do 

negócio, portanto a atenção recai sobre os ativos permanentes (máquinas, equipamentos, 

imóveis, etc) e sua estimativa a longo prazo, como vida útil, custos e receitas geradas. Quando 

a empresa está em operação, no entanto, a prioridade passa a ser o capital de giro, representado 

pelos ativos circulantes, destinando ao gestor grande parte do tempo na solução de problemas 

como financiamento de estoque, gerenciamento da inadimplência de clientes e administração 

das insuficiências de caixa (Santos, 2001). 

Para Antonik (2004, p.37), as micro e pequenas empresas, quando bem geridas, 

conseguem aproveitar ao máximo a sua principal característica e onde reside sua maior força, 

a tomada de decisão com velocidade. Para o autor “as pequenas e médias empresas têm 

capacidade enorme de adaptação às necessidades do mercado. Podem tomar decisões rápidas e 

pontuais, reagindo de imediato às suas mudanças e exigências. ” Complementa, ainda, alertando 

que “na hora de tomar decisões, não valem os ‘achismos’. As decisões devem sempre se basear 

em informações armazenadas, comprovadas e tabuladas nos sistemas integrados que 

compreendem a gestão de negócios”. 

Por tudo isso, a administração financeira em empresas pequenas merece posição de 

destaque nas análises. A percepção por partes dos pequenos empreendedores de que são 

necessários sistemas caros e complexos para uma gestão eficiente, não é verdade, visto que 

planilhas eletrônicas simples resolvem perfeitamente a questão. A elaboração do plano 

estratégico do negócio, o planejamento da administração financeira, a adequação dos custos, a 

análise dos demonstrativos de resultados e a análise e adequação do fluxo de caixa, são os 

principais aspectos que auxiliam a tomada de decisões das empresas. (Antonik, 2004)    

  

2.4 ANÁLISES ECONÔMICAS DE RESULTADO  

 

A demonstração dos resultados é a explicitação das operações da empresa em um 

determinado período. Para Iudicibus (2010, p.177) 

 

A Demonstração dos Resultados do Exercício, constitui-se no relatório sucinto das 

operações realizadas pela empresa durante determinado período de tempo, nele 

sobressai um dos valores mais importantes às pessoas nela interessadas, o resultado 

líquido do período, Lucro ou Prejuízo. 
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E ainda afirma que: 

 

Com o relatório, qualquer pessoa interessada nos negócios da empresa tem condições 

de obter informações, fazer análises, estimar variações, tirar conclusões de ordem 

econômico-financeira, traçar novos rumos para futuras transações e, para tanto, é só 

praticar adequada técnica de Análise e Interpretação e outros processos fornecidos 

pela contabilidade. 

 

Deste modo, a Demonstração dos Resultados é primordial para se entender a estrutura 

de custos e receitas da empresa. Geralmente ela é composta por seções. A seção operacional 

mostra entradas e saídas referentes às operações principais da empresa, enquanto a seção não 

operacional pode incluir financiamentos, despesas com juros, entre outras. Tem-se ainda a 

seção dos impostos abatidos do lucro. Por fim, chega-se ao Lucro Líquido. 

Ao administrador, cabe a função de compreender os dados da Demonstração, e 

explicitar ali, tanto quanto for necessário para melhor interpretação das atividades da empresa. 

O grande diferencial de se ter um engenheiro por trás deste processo, é que este entende melhor 

as etapas da produção, e assim consegue traduzir com mais autonomia os muitos fatores, 

inclusive subjetivos, da alocação dos custos operacionais. Conceitos como Custo de Produção 

do Período, Custo da Produção Acabada, ou ainda Custo dos Produtos Vendidos têm seu 

próprio sentido, e pode não ser bem interpretado por quem não entende o processo produtivo. 

 As análises horizontal e vertical avaliam a estrutura do Demonstrativo de Resultados do 

Exercício, e pode ser calculada de maneira simples e fornecer informações valiosas para a 

empresa. Basta transformar os valores obtidos no DRE em percentuais, com base em um 

parâmetro de comparação e avaliar questões como correlação entre os dados, evolução entre 

períodos, e identificar tendências. 

De acordo com Brizolla (2008, p. 62), 

  

A análise vertical baseia-se em valores percentuais das demonstrações financeiras e 

para isso se calcula o percentual de cada conta em relação a um valor base. Na 

demonstração do resultado do exercício calcula-se o percentual de cada conta em 

relação às vendas líquidas ou receitas líquidas.  

 

Em relação a análise horizontal Brizolla (2008, p. 62) afirma que  

 

O propósito é permitir o exame da evolução histórica de cada uma das contas de uma 

série que compõem as demonstrações financeiras em relação a uma demonstração 

financeira básica, geralmente a mais antiga da série. A evolução de cada conta revela 

os caminhos trilhados pela empresa e as possíveis tendências. 
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Os dois métodos de análise se completam e se sobrepõem. Enquanto um identifica a 

taxa de variação das contas no tempo, o outro mostra a relevância da conta em relação a base. 

A análise vertical torna possível perceber se existem itens fora das proporções aceitáveis. A 

análise horizontal permite conclusões a respeito da evolução obtida. Juntas conseguem indicar 

a estrutura dos resultados financeiros, suas modificações e avaliar o desempenho da empresa 

em uma série de períodos (MATARAZZO, 1994)  

 

2.5 GERENCIAMENTO DE CUSTOS 

 

O termo apropriado para o cálculo e estudo dos custos de produção é utilizado de modos 

diferentes entre os autores. Tal desalinho, no entanto, não parece surpreendente, visto que a 

contabilidade dos gastos de uma empresa propicia análises e enfoques distintos, dependendo 

do objetivo a ser alcançado. 

Neste projeto utilizou-se o termo Gerenciamento de Custos, por se tratar de uma 

abordagem analítica com fim gerencial, ou seja, espera-se a partir da pesquisa entender como 

os custos de uma organização podem afetar a gerência de forma direta a tomar uma decisão 

estratégica. 

Se mostra relevante também conceituar a terminologia utilizada neste estudo, Para 

Martins (2003, p. 17-18) em face ao emaranhado de nomes abrangentes, o principiante pode se 

perder e o experiente se embaraçar. O autor define como:  

 

Gasto: compra de um produto ou serviço qualquer, que gera desembolso para a 

entidade, sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entregas de ativos 

(normalmente dinheiro). Desembolso: pagamento resultante da aquisição do bem ou 

serviço. Investimento: gasto ativado em função da sua vida útil ou de benefícios 

atribuíveis a futuro(s) períodos(s). Custo: gasto relativo a bem ou serviço utilizado na 

produção de outros bens ou serviços. Despesa: bem ou serviço consumido direta ou 

indiretamente para a obtenção de receitas. Perda: bem ou serviço consumido de forma 

anormal e involuntária. 

 

Foi utilizada esta terminologia no decorrer do projeto, assim como o raciocínio do autor 

acerca da contabilidade gerencial de custos. 

Segundo Martins (2003, p. 28) o esquema básico para a apropriação dos custos de 

produção, consiste inicialmente na separação entre custos e despesas, em seguida faz-se a 

apropriação dos custos diretos diretamente aos produtos ou serviços, por fim o rateio dos custos 

indiretos. 
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Figura 3 - Custeio por absorção. Fonte: Martins (2003, p. 38) 

 

Quando existem departamentos que realizam funções diferentes na confecção do 

produto e certos custos os pertençam exclusivamente, é mais sensato que se faça primeiramente 

a apropriação dos custos indiretos de produção aos departamentos, agrupando, à parte, os 

comuns. Na existência de departamentos que executam apenas serviços auxiliares e outros 

responsáveis pela produção, os custos indiretos comuns são rateados aos departamentos de 

serviço para seguirem para os de produção por outro método de rateio. Por fim, os 

departamentos de produção atribuem os custos aos produtos. 
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Figura 4 - Rateio por departamentalização. Fonte: Martins (2003, p. 51) 

 

Os custos diretos são facilmente atribuídos aos produtos por parâmetros simples que 

geram pouco erro associado. Os custos indiretos, porém, necessitam de um critério de rateio 

para poderem ser atribuídos aos produtos, e por isso sempre haverá arbitrariedades na alocação. 

Busca-se por estatísticas mitigar as falhas dos critérios adotados, mas não é sempre que é 

possível. 

 

2.5.1 Custeio Variável e Margem de Contribuição 

  

O custeio por absorção faz apropriação de todos os custos fixos e variáveis da empresa 

aos produtos finais, e apenas os custos, sem considerar as despesas. A sua utilização é requerida 

em determinadas circunstâncias, sobretudo para finalidade fiscal.  
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Existem três grandes problemas em incorporar os custos fixos na análise. O primeiro 

está relativo à sua própria natureza, pois estes terão que ser pagos da mesma forma independente 

das oscilações do volume de produção, e estão mais associadas as condições de operação do 

que a um produto específico. Segundo, devido às incertezas dos critérios de rateio, que se não 

realizados com precisão, podem acabar confundindo mais do que esclarecendo. Terceiro, pois 

o custo fixo unitário depende diretamente do volume de produção, variando este volume as 

unidades teriam seus custos maiores ou menores, o que pode causar uma interpretação errônea. 

(MARTINS, 2003) 

Por todas estas desvantagens, o custeio variável se ressalta como um modo de análise 

mais consistente para a tomada de decisão, pois não considera os custos fixos alocados aos 

produtos, descontando-os diretamente dos resultados, e engloba ainda as despesas variáveis nos 

cálculos e estimativas. 

Outra vantagem do custeio variável é que com a ausência dos custos fixos rateados aos 

produtos, que podem representar grandes parcelas, a curva de receita bruta obrigatoriamente 

acompanha a curva de resultados, o que pode não acontecer no custeio por absorção. Em uma 

situação com o custo fixo elevado e uma variação no volume de vendas poderia gerar um gráfico 

como visto na Figura 5:  

 

 
Figura 5 - Custeio Variável x Custeio Absorção. Fonte: Martins (2003, p. 145) 
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Já foram descritos os problemas decorridos em função de alocar os custos fixos aos 

produtos vendidos. Não adianta incorrer sobre o produto parcelas de custos fixos, se essa está 

relacionada ao volume de produção e sujeita a técnicas de rateio subjetivas, e não a cada unidade 

propriamente. 

Para saber o quanto cada unidade de um determinado produto retorna de fato para a 

empresa, é utilizado a Margem de Contribuição unitária, que consiste na diferença entre o preço 

de venda e os gastos variáveis, incluindo custos e despesas. A margem de contribuição tem 

diversas características positivas, como evidenciar os produtos que mais contribuem para a 

formação do lucro, seja de forma total ou por unidade, apontar inconsistências na formulação 

de preços, identificar o ponto de equilíbrio entre vendas e custos variáveis, permitir projeções 

de investimento, entre outras. 

Um outro aspecto importante da Margem de Contribuição é que existindo algum fator 

que limite a produção dos bens, como a carência de matéria prima, o racionamento de energia, 

ou ainda o tempo de produção requerido, relacionando a margem de contribuição com o gargalo 

observado, pode-se obter uma configuração otimizada para a empresa. 

 

2.6 ANÁLISE DE INVESTIMENTOS 

  

As decisões de realizar um investimento englobam diversos aspectos em uma 

Organização, tanto de natureza quantitativa, como qualitativa, e são essenciais para o 

crescimento da empresa, por isso são realizadas no âmbito gerencial, em alinhamento com o 

seu Planejamento Estratégico. 

Sobral e Peci (2008, p. 371) explicam que 

 

Essas decisões são muito importantes porque definem o rumo estratégico da empresa, 

e seus resultados se farão sentir por muitos anos. Um investimento de capital bem-

sucedido gerará fluxos de caixa futuros que contribuirão para melhorar o desempenho 

financeiro da empresa no longo prazo. No entanto, um investimento malsucedido pode 

prejudicar o equilíbrio financeiro e a capacidade competitiva da empresa, além de 

reduzir a flexibilidade dos dirigentes. Diante da importância dessas decisões, é 

necessário um processo específico para determinar onde, quando e quanto investir. 

Esse processo é chamado orçamento de capital ou investimento de capital. 

 

Os investimentos podem ser de natureza diversa, como a compra de um novo 

equipamento, a substituição de uma máquina, expansão do nível de operações, ou ainda 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, além de outros. Para todos os tipos, o capital 

aplicado pode representar um valor significativo para a empresa e comprometer o seu futuro, 
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portanto a decisão de investir deve estar bem fundamentada e compatível com a visão da 

empresa.  

Após identificar uma oportunidade, é preciso avaliar o projeto para saber se o 

investimento realmente tem potencial de sucesso. Alguns métodos são primordiais para a 

análise. 

 

2.6.1 Modelagem de Fluxo de Caixa 

  

O Fluxo de Caixa é de suma importância na análise das demonstrações financeiras, pois 

ele determina a capacidade da empresa de manter o seu ciclo operacional. Por isso, muitas 

vezes, é um indicador mais eficiente do que o lucro líquido, já que as dívidas são quitadas com 

dinheiro, e é preciso adquirir ativos para seguir normalmente com as atividades. 

Pelo raciocínio de Weston e Brigham (2004), é interessante dividir o fluxo de caixa 

operacional, que se dá pela diferença entre as entradas e saídas de caixa, incluindo impostos, 

dos demais fluxos de caixa, como a venda de ativos imobilizados ou empréstimos. 

A diferença do fluxo de caixa para a receita líquida é que os impostos explicitados na 

demonstração dos resultados, podem não ser necessariamente pagos naquele período, ou ainda 

que o valor efetivamente pago de impostos seja superior ao previsto e descontado no cálculo 

do lucro. Outra diferença são as vendas a crédito, que não movimentam o caixa, assim como 

certas despesas com as vendas. Ainda mais relevante é a depreciação, que é um custo não-

monetário e não deve ser considerada no fluxo de caixa operacional. 

O Fluxo de Caixa gera um relatório chamado Demonstração do Fluxo de Caixa. Para 

Weston e Brigham (2004, p. 45) 

 

Essa demonstração destina-se a mostrar como as operações da empresa têm afetado o 

caixa e a ajudar a responder perguntas como: a empresa está gerando caixa necessário 

para comprar ativos imobilizados adicionais para o seu crescimento? O crescimento é 

tão rápido que o financiamento externo é necessário para manter as operações e para 

investimentos em novos ativos imobilizados? A empresa tem fluxos excessivos de 

caixa que podem ser usados para liquidar a dívida ou para investir em novos produtos? 

 

Estabelecer o nível ótimo de caixa é uma das finalidades da empresa. A empresa deve 

buscar ter um bom grau de liquidez, porém limitado, pois existe um custo associado.  

Os ativos permanentes têm maior rentabilidade do que ativos correntes. Dessa forma, 

manter um saldo mais alto em caixa, aumenta sua segurança contra imprevistos, mas diminui a 

rentabilidade média dos seus ativos. O nível ótimo de caixa se dá quando a empresa consegue 

o maior volume de vendas com o menor volume de caixa disponível. (Santos, 2001) 
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2.6.2 Valor Presente Líquido (VPL) 

  

O método do valor presente líquido é uma evolução da análise de investimentos, que 

corrige algumas falhas do payback. De acordo com Weston e Brigham (2004, p. 532), 

   

Para implementar essa abordagem, procedemos da seguinte forma: 

Encontre o valor presente de cada fluxo de caixa, incluindo-se entradas e saídas, 

descontadas ao custo de capital do projeto. Some esses fluxos de caixa descontados, 

essa soma é definida como o VPL do projeto. Se o VPL for positivo, o projeto deveria 

ser aceito, ao passo que, se o VPL for negativo, deveria ser rejeitado. Se os dois 

projetos são mutuamente exclusivos, aquele com o VPL mais alto deveria ser 

escolhido, desde que o VPL, seja positivo. 

 

Para Sobral e Peci (2008, p.374) o VPL, na prática, mede a variação do valor da empresa 

depois do investimento e depende de quatro parâmetros: a vida útil do investimento, os fluxos 

de caixa projetados, o investimento inicial e o custo de capital, que reflete o risco do 

investimento.  

O VPL pode ser expresso como:  

 

𝑉𝑃𝐿 =∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

 

 Onde: 

 t = 1,...,n.  

 FC: fluxos de caixa projetados 

 n: vida útil do investimento. 

 I0: investimento inicial 

 k: custo de capital 

  

2.6.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

  

A Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa de rentabilidade que conseguirá a empresa ao 

decidir investir em um determinado projeto, recebendo o fluxo de caixa esperado. A TIR iguala 

o valor atual das entradas de caixa estimadas para o projeto ao valor do investimento inicial, ou 

seja, iguala o valor presente do fluxo de caixa a zero. 
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∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
= 0

𝑛

𝑡=0

 

  

 Onde: 

 t = 1,...,n.  

 FC: fluxos de caixa projetados 

 n: vida útil do investimento. 

 I0: investimento inicial 

 TIR: custo de capital 

 

 Esta equação resulta em um percentual, que é a Taxa Interna de Retorno do 

Projeto. Se a TIR se mostrar superior a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) o investimento 

oferece benefícios. Se as taxas forem iguais, o investimento se torna irrelevante. Caso a TIR 

seja inferior a TMA, o investimento se mostra economicamente inviável. 
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3 METODOLOGIA 

 

Aken (2004) aponta a engenharia como uma ciência do design, o que segundo ele, tem 

a missão de desenvolver modelos de solução de problemas a ser utilizado por profissionais e 

aplicados ao campo de trabalho. Afirma ainda que tal ciência é capaz de, a partir de 

diversificadas referências teóricas, criar um conceito  de solução particular e melhor adaptado 

ao problema real, e conclui que se aplicado com sucesso em uma área de atuação, o conceito 

pode ser validado. 

O Estudo de Caso foi aplicado em uma microempresa de impressões, com pouco tempo 

de vida, um certo lucro acumulado e com necessidade de conhecer e definir bem seus processos 

internos, para se posicionar de forma definitiva e inovadora no mercado. Inserida em um 

mercado dominado por pequenas empresas e com enorme potencial de crescimento, a Inove 

(empresa em questão) foi engrenagem fundamental de compreensão e estrutura do conceito de 

solução. 

O estudo foi realizado com base no ciclo reflexivo de Aken (2004), uma metodologia 

baseada no aprendizado constante e na resolução de problemas reais. Consiste na escolha do 

tipo de problema a ser tratado, na elaboração da solução através de um ciclo de análises, seguido 

por uma reflexão crítica sobre os resultados e a elaboração do conceito da solução, que pode 

ainda ser aplicável a projetos semelhantes, se validado. 

 

 
Figura 6 - Ciclo Reflexivo. Fonte: Adaptado de Aken (2004) 

 

Para elaboração do ciclo de análises foram estudados os livros de autores da 

Administração Financeira, assim como artigos, teses e dissertações da área, no intuito de utilizar 

as práticas e ferramentas mais atuais deste contexto e alinhar a teoria ao objetivo proposto e às 
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peculiaridades do fenômeno analisado. A literatura predominante é estrangeira, sobretudo 

norte-americana, o que traz certas discrepâncias com a realidade brasileira, principalmente por 

as empresas norte-americanas serem mais propensas a estrutura de capital aberto, com ações na 

bolsa de valores. 

 

 

 
Figura 7 - Método de Pesquisa. Fonte: o autor 

 

 

3.1 MÉTODO DE TRABALHO 

  

 Foi realizado o Estudo de Caso em uma microempresa do setor gráfico, a Inove. O 

diagnóstico inicia-se com pesquisa e estruturação do histórico econômico da empresa nos 

últimos 2 anos. Conhecendo o fluxo de entradas e saídas e como estão alocados os recursos 

financeiros e os custos de produção, compreende-se a origem do lucro (ou prejuízo) em um 
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determinado período e cria-se uma base mais sólida para as decisões estratégicas. A questão 

chave a ser analisada pós diagnóstico é a viabilidade de um investimento de expansão da 

capacidade produtiva da empresa. Apesar da perspectiva de crescimento da demanda, a decisão 

envolve um série de fatores, como a análise de mercado, análise de viabilidade econômica e os 

riscos associados.  

Para se alcançar o resultado esperado foi criado e analisado o Demonstrativo de 

Resultados do Exercíco da Inove, nos seus 2 últimos anos de vida. A decomposição do 

Demonstrativo de Resultados em classes pré definidas e seções específicas de inspeção, facilita 

a interpretação dos dados. As técnicas de análise vertical e análise horizontal permitiram 

conhecer a evolução da empresa neste período. 

 O cálculo de indicadores financeiros valida a interpretação dos resultados e fornece um 

parâmetro de comparação entre a empresa analisada e o mercado, ou concorrentes. Os índices, 

todavia, não devem ser analisados friamente, apenas como números que traduzam por si 

mesmos a saúde da empresa, sem levar em consideração os diversos fatores que podem 

influenciar o resultado. No caso da Inove, devido a necessidade de se desvendar a origem dos 

resultados financeiros e pautar um investimento, foram analisados a lucratividade, os custos 

unitários de produção e as margens de contribuição dos produtos.  

Após o discernimento do fluxo financeiro de recursos, tornou-se possível realizar 

projeções de cenários para o projeto de investimento e mensurar sua rentabilidade a partir da 

Taxa Interna de Retorno e do Valor Presente Líquido. Essa abordagem permitiu uma tomada 

de decisão alinhada ao Planejamento Estratégico e pautada por um estudo técnico, o que mitiga 

os riscos associados e aumenta as chances de sucesso.  
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Figura 8 - Método de Trabalho. Fonte: o autor 
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4 ESTUDO APLICADO A INOVE 

 

4.1 A EMPRESA 

 

A empresa em questão é a Inove Projetos e Plotagens, um birô de impressão de projetos 

voltado para à construção civil e arquitetura. A Inove está localizada em Rio das Ostras e tem 

3 anos de vida. Ela possui um escritório com uma impressora Plotter Canon IPF-750, dois 

computadores, e uma mesa para corte e desenho profissional. Os principais serviços prestados 

são: plotagem de plantas e projetos de engenharia civil e arquitetura, execução de licenciamento 

ambiental, estudo de impactos ambientais, legalização de lava jatos e instituição de 

condomínios. 

 A Inove começou suas atividades em 2013, oferecendo serviços de impressão de 

projetos em papel nos formatos A0, A1, A2, A3 e A4, voltados principalmente para a contrução 

civil. No segundo semestre do mesmo ano, devido a oportunidade do mercado e o alto nível de 

conhecimento nesta área do proprietário da empresa, a Inove começou a realizar projetos e 

consultorias na área de Engenharia Ambiental. 

 Os novos serviços oferecidos fez com que a empresa aumentasse de forma significativa 

sua receita bruta, com um investimento inicial praticamente nulo, além de impulsionar sua carta 

de clientes de impressão. Com tudo isso, a Inove conseguiu ter um bom lucro desde o primeiro 

ano, recuperar o capital investido e sanar suas dívidas.  

 O sucesso também se deu devido a carência de empresas qualificadas em Rio das 

Ostras, que ofereçam plotagens de plantas baixas em todos os formatos e serviços 

compartilhados de impressão e criação de projetos. A Inove tem grande demanda de serviço, 

acima do que a empresa consegue atender com a mesma qualidade, por isso prioriza alguns 

clientes e é forçada a recusar outros trabalhos. 

O proprietário da Inove planeja o futuro da empresa e vislumbra a possibilidade de 

realizar um investimento para alavancar os negócios. Contudo, a imprevisibilidade do mercado 

frente uma crise econômica causa receio, por não permitir erros graves, que neste momento 

podem ser cruciais e levar a empresa a falência, e apesar do conhecimento em construção civil, 

lhe falta organização com os dados financeiros, o que gera desconfiança quanto aos riscos de 

cada alternativa.  
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4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Toda a gestão financeira é feita pela Inove, através de planilhas de registro. A dinâmica 

de serviços se mantém constante o ano inteiro, sem períodos sazonais, o que facilita o controle. 

A Inove paga seus fornecedores à vista, e só recebe pagamentos à vista. A alta liquidez das suas 

atividades garantem o capital de giro. A empresa não conta com nenhum funcionário e é 

administrada pelo dono e sua esposa, com participação nos lucros. 

 A Tabela 1 e a Tabela 2, foram criadas pela Inove no final de 2014 e 2015, 

respectivamente, com base em anotações feitas mês a mês. Elas  resumem toda movimentação 

financeira dos últimos dois anos e é o único meio de controle econômico realizado 

internamente. 

 

Tabela 1 – Balanço Financeiro 2014. 

 
Fonte: Inove 

 

 

 

 

 

ITEM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Aluguel 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7.800

IPTU 34 34 34 34 136

Ampla 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3.840

Internet 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

Oi f ixo 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780

Cedae 40 40 80

Material limpeza 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

Material Consumo impressão 150 75 150 75 150 75 150 75 150 75 150 75 1.350

Reembolso Refeição 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800

Combustível Moto 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000

ProLabore 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 23.400

TOTAL 3.679 3.570 3.645 3.604 3.685 3.570 3.679 3.570 3.685 3.604 3.645 3.570 43.506

Empréstimo Banco 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 3.696

TOTAL 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 3.696

Impressão 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 5.280 63.360

Licenciamento 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 30.000

TOTAL 7.280 7.280 7.280 7.280 7.280 7.280 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280 8.280 93.360

LUCRO BRUTO 3.293 3.402 3.327 3.368 3.287 3.402 4.293 4.402 4.287 4.368 4.327 4.402 46.158

2014

Dívidas a Longo Prazo

RECEITAS

GASTOS
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Tabela 2 - Balanço Financeiro 2015. 

 

Fonte: Inove 

 

As tabelas contêm dados valiosos, porém, se dispostos de forma aleatória ou pouco 

estruturados podem ocultar informações importantes e revelar apenas resultados superficiais, 

como o aumento da receita bruta e do lucro total, por exemplo. Para um melhor discernimento 

e interpretação dos dados, afim de que eles possam não só representar resultados finais, e sim 

oferecer parâmetros de comparação e apoio a decisões estratégicas, foi elaborado um novo 

Diagnóstico Financeiro, mais aprofundado e contemplando variáveis ignoradas.  

 

4.3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

O DRE é a explicitação do fluxo financeiro de operações da empresa em um 

determinado período. Foi feito o DRE da Inove dos anos 2014 e 2015, com base nas 

informações contidas na Tabela 1 e Tabela 2, possibilitando mais clareza para um olhar crítico. 

 

ITEM JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

Aluguel 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 7.800

IPTU 34 34 34 34 136

Ampla 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4.560

Internet 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840

Oi f ixo 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780

Cedae 40 40 80

Material limpeza 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

Material Consumo impressão 150 120 150 120 150 120 150 120 150 120 150 120 1.620

Reembolso Refeição 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1.800

Combustível Moto 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000

ProLabore Fernanda/ Rodrigo 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950 23.400

TOTAL 3.739 3.675 3.705 3.709 3.745 3.675 3.739 3.675 3.745 3.709 3.705 3.675 44.496

Empréstimo Banco 308 308 308 308 308 1.500 1.500 1.500 1.597 7.637

TOTAL 308 308 308 308 308 1.500 1.500 1.500 1.597 0 0 0 7.637

Impressão 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 6.545 78.540

Licenciamento 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 44.000

TOTAL 9.545 9.545 9.545 9.545 10.545 10.545 10.545 10.545 10.545 10.545 10.545 10.545 122.540

LUCRO BRUTO 5.498 5.562 5.532 5.528 6.492 5.370 5.306 5.370 5.203 6.836 6.840 6.870 70.407

GASTOS

Dívidas a Longo Prazo

RECEITAS

2015
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Tabela 3 - DRE Simplificada  

  
Fonte: autor 

 

De forma simples, já é possível distinguir Custos e Despesas, e ainda separar as despesas 

administrativas daquelas relacionadas a vendas e empréstimos bancários. Os custos estão 

relacionados aos processos de produção dos bens e serviços, desde a etapa de aquisição de 

matéria prima, incluindo os procedimentos e recursos necessários até o produto acabado. As 

despesas expressam os gastos com a administração geral que não estão diretamente ligados ao 

processo produtivo, incluindo pró-labore, além dos meios para se realizarem as vendas e a 

quitação de prestações referentes a um empréstimo realizado em 2013. 

Cada Organização deve subdividir o Demonstrativo em quantas seções julgue 

necessário para maior compreensão dos dados. A Tabela 4 explicita os Custos e Despesas que 

compõem as seções do DRE da Inove.  

  

 

 

 

 

 

 

 

RECEITA BRUTA 99.360R$             131.340R$             

(-) Impostos 6.955 )(R$              9.194 )(R$                 

RECEITA LÍQUIDA 92.405R$             122.146R$             

CUSTOS

Custo dos Produtos Vendidos 45.930 )(R$         49.900 )(R$            

LUCRO BRUTO 46.475R$             72.246R$                

DESPESAS

Despesas Administrativas 3.500 )(R$            3.500 )(R$               

Despesas de Venda 3.000 )(R$            3.500 )(R$               

Despesas Bancárias 3.696 )(R$            7.637 )(R$               

LUCRO ANTES DO IR 36.279R$             57.609R$                

2014 2015

Demonstrativo de Resultados do Exercício
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Tabela 4 - DRE Discriminada 

 
Fonte: autor 

  

Após a estruturação das seções e subdivisões do DRE, é possível compreender com 

muito mais clareza, quais as origens dos custos e despesas resultantes dos processos de 

produção da empresa. Antes de pensar o ambiente interno da Inove, no entanto, e avaliar o 

impacto de cada gasto nos produtos e serviços oferecidos, as técnicas de Análise Vertical e 

Análise Horizontal foram utilizadas para entender a relação entre as contas, mensurar a 

evolução ao longo dos anos e buscar possíveis tendências de comportamento. É importante 

ressaltar que a depreciação se trata de um custo não efetivo, todavia foi considerada nos cálculos 

pois representa uma perda real, que se apresenta no momento de se desfazer do ativo. Como 

RECEITA BRUTA 99.360R$             131.340R$             

Impressões 63.360R$                78.540R$                   

Serviços 36.000R$                52.800R$                   

(-) Impostos 6.955 )(R$              9.194 )(R$                 

RECEITA LÍQUIDA 92.405R$             122.146R$             

CUSTOS

Custo dos Produtos Vendidos 45.930 )(R$         49.900 )(R$            

Matéria prima 7.350 )(R$              10.420 )(R$               

Mão de Obra 23.400 )(R$            23.400 )(R$               

Energia Elétrica 3.840 )(R$              4.560 )(R$                 

Depreciação 2.100 )(R$              2.100 )(R$                 

Aluguel 7.800 )(R$              7.800 )(R$                 

Limpeza 480 )(R$                  480 )(R$                     

Manutenção 960 )(R$                  1.140 )(R$                 

LUCRO BRUTO 46.475R$             72.246R$                

DESPESAS

Despesas Administrativas 3.500 )(R$            3.500 )(R$               

Internet / telefone / água 1.700 )(R$              1.700 )(R$                 

Alimentação 1.800 )(R$              1.800 )(R$                 

Despesas de Venda 3.000 )(R$            3.500 )(R$               

Combustível 3.000 )(R$              3.500 )(R$                 

Despesas Bancárias 3.696 )(R$            7.637 )(R$               

Empréstimo 3.696 )(R$              7.637 )(R$                 

LUCRO ANTES DO IR 36.279R$             57.609R$                

2014 2015

Demonstrativo de Resultados do Exercício
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não é analisado o Balanço Patrimonial, tal custo foi apresentado na DRE para não ser 

desprezado nos resultados. 

 O método de Análise Vertical permite entender qual a contribuição dos gastos no 

Demonstrativo de Resultados, comparados com a receita líquida. 

 

Tabela 5 - Análise Vertical 

 
Fonte: autor 

 

Pôde-se então medir em termos relativos a participação de cada conta na composição 

do Lucro antes do imposto de renda (LAIR). Percebe-se que a empresa conseguiu diminuir em 

9%, em relação a receita líquida, o custo dos produtos vendidos de um ano para o outro, muito 

em função do volume de produção, que aumentou significativamente. As despesas, no geral, 

RECEITA BRUTA 99.360R$             131.340R$             

Impressões 63.360R$                78.540R$                   

Serviços 36.000R$                52.800R$                   

(-) Impostos 6.955 )(R$              9.194 )(R$                 

RECEITA LÍQUIDA 92.405R$             100% 122.146R$             100%

CUSTOS

Custo dos Produtos Vendidos 45.930 )(R$         49,7% 49.900 )(R$            40,9%

Matéria prima 7.350 )(R$              11,6% 10.420 )(R$               13,3%

Mão de Obra 23.400 )(R$            25,3% 23.400 )(R$               19,2%

Energia Elétrica 3.840 )(R$              4,2% 4.560 )(R$                 3,7%

Depreciação 2.100 )(R$              2,3% 2.100 )(R$                 1,7%

Aluguel 7.800 )(R$              8,4% 7.800 )(R$                 6,4%

Limpeza 480 )(R$                  0,5% 480 )(R$                     0,4%

Manutenção 960 )(R$                  1,0% 1.140 )(R$                 0,9%

LUCRO BRUTO 46.475R$             50,3% 72.246R$                59,1%

DESPESAS

Despesas Administrativas 3.500 )(R$            3,8% 3.500 )(R$               2,9%

Internet / telefone / água 1.700 )(R$              1,8% 1.700 )(R$                 1,4%

Alimentação 1.800 )(R$              1,9% 1.800 )(R$                 1,5%

Despesas de Venda 3.000 )(R$            3,2% 3.500 )(R$               2,9%

Combustível 3.000 )(R$              3,2% 3.500 )(R$                 2,9%

Despesas Bancárias 3.696 )(R$            4,0% 7.637 )(R$               6,3%

Empréstimo 3.696 )(R$              4,0% 7.637 )(R$                 6,3%

LUCRO ANTES DO IR 36.279R$             39,3% 57.609R$                47,2%

2014 2015

Demonstrativo de Resultados do Exercício
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sofreram aumento de aproximadamente 1% comparadas ao lucro líquido. O que se nota, porém, 

é que a taxa foi influenciada pelas despesas bancárias, que teve elevação devido ao 

adiantamento das prestações e quitação do restante da dívida. O resultado anual se torna um 

bom parâmetro de comparação dos resultados obtidos em cada mês, bimestre ou semestre. O 

controle de cada variável, assim, deve ser utilizado para identificar desvios na utilização dos 

recursos, analisar as causas e corrigi-las rapidamente. 

A Análise Horizontal mensura a evolução de cada conta de um período para o período 

seguinte. No caso da Inove, entre os anos de 2014 e 2015. 

 

Tabela 6 - Análise Horizontal 

 
Fonte: autor 

   

A informação de quanto o aumento ou redução de um gasto impacta em outros são de 

extrema valia no momento de projetar cenários e prever mudanças no macro ambiente. O 

RECEITA BRUTA 99.360R$             131.340R$             

Impressões 63.360R$                78.540R$                   ↑ 24,0%

Serviços 36.000R$                52.800R$                   ↑ 46,7%

(-) Impostos 6.955 )(R$              9.194 )(R$                 ↑ 32,2%

RECEITA LÍQUIDA 92.405R$             100% 122.146R$             100% ↑ 32,2%

CUSTOS

Custo dos Produtos Vendidos 45.930 )(R$         49,7% 49.900 )(R$            40,9% ↑ 8,6%

Matéria prima 7.350 )(R$              11,6% 10.420 )(R$               13,3% ↑ 41,8%

Mão de Obra 23.400 )(R$            25,3% 23.400 )(R$               19,2% 0,0%

Energia Elétrica 3.840 )(R$              4,2% 4.560 )(R$                 3,7% ↑ 18,8%

Depreciação 2.100 )(R$              2,3% 2.100 )(R$                 1,7% 0,0%

Aluguel 7.800 )(R$              8,4% 7.800 )(R$                 6,4% 0,0%

Limpeza 480 )(R$                  0,5% 480 )(R$                     0,4% 0,0%

Manutenção 960 )(R$                  1,0% 1.140 )(R$                 0,9% ↑ 18,8%

LUCRO BRUTO 46.475R$             50,3% 72.246R$                59,1% ↑ 55,5%

DESPESAS

Despesas Administrativas 3.500 )(R$            3,8% 3.500 )(R$               2,9% 0,0%

Internet / telefone / água 1.700 )(R$              1,8% 1.700 )(R$                 1,4% 0,0%

Alimentação 1.800 )(R$              1,9% 1.800 )(R$                 1,5% 0,0%

Despesas de Venda 3.000 )(R$            3,2% 3.500 )(R$               2,9% ↑ 16,7%

Combustível 3.000 )(R$              3,2% 3.500 )(R$                 2,9% ↑ 16,7%

Despesas Bancárias 3.696 )(R$            4,0% 7.637 )(R$               6,3% ↑ 106,6%

Empréstimo 3.696 )(R$              4,0% 7.637 )(R$                 6,3% ↑ 106,6%

LUCRO ANTES DO IR 36.279R$             39,3% 57.609R$                47,2% ↑ 58,8%

2014 2015

Demonstrativo de Resultados do Exercício
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aumento de 106,6% das despesas bancárias foi derivado do pagamento da dívida com o banco 

e representou um decréscimo de 6,3% do lucro em 2015, porém não suscita maiores 

investigações, visto que foi uma situação isolada. A matéria prima, em valor absoluto, subiu 

41,8%, próximo dos 46,7% da receita bruta com serviços, o que indica uma correlação. Os 

demais gastos variáveis (energia elétrica, manutenção e combustível) aumentaram praticamente 

na mesma proporção, próximos de 15% abaixo do crescimento da receita total, um resultado 

ótimo, que mostra que tais gastos não acompanham linearmente o aumento das receitas de 

serviço, nem de impressão e sobem em uma taxa expressivamente menor. Foi constatado, ainda, 

que o incremento de 32,2% das receitas, gerou um lucro 58,8% superior, e aumento de apenas 

8,6% no custo dos produtos vendidos, isso porque os custos fixos somam grande parte do custo 

total. A Mão de Obra permaneceu a mesma, pois a empresa operava com o quadro mínimo de 

funcionários em 2014 e ainda estava aquém da sua capacidade produtiva, o que não se repete 

em 2015. 

Parte da Mão de Obra necessariamente está ligada aos produtos diretamente, e por isso 

deve ser considerada na evolução da empresa de forma variável, o que não foi percebido na 

Inove, devido ao tempo de ociosidade no primeiro ano analisado. Os custos de produção 

requerem uma análise mais detalhada, pois representaram 40,9% do total de receitas, e afetam 

diretamente a qualidade do serviço, e o posicionamento estratégico. 

  

4.4 ANÁLISE DA ESTRUTURA DE CUSTOS E DESPESAS 

 

Os custos, como visto, foram explicitados no Demonstrativo de Resultados. A partir daí, 

é possível classificá-los de forma mais específica como Fixos ou Variáveis. Custos Variáveis 

oscilam conforme a quantidade de bens ou serviços produzidos, enquanto os Custos Fixos se 

mantêm constantes independente do volume de produção. 

Os custos podem ainda ser definidos como Custos Diretos ou Indiretos. Custos Diretos 

podem ser apropriados de forma simples e objetiva ao produto final, ou seja, podem ser 

facilmente relacionados a um produto. Custos Indiretos necessitam de uma metodologia de 

rateio para atribuir a cada produto sua parcela de contribuição. 

A tabela 7 mostra como ficou a classificação dos custos da Inove: 
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Tabela 7 - Classificação de Custos. 

 
Fonte: autor 

Os custos diretos podem ser associados a um produto ou setor de forma clara e prática. 

Os custos indiretos, no entanto, carregam uma parcela de subjetividade, pois alguns gastos são 

referentes a elementos comuns entre setores ou produtos, como é o caso da Energia Elétrica. 

Com o objetivo de alocar os custos de produção aos produtos e serviços oferecidos pela 

empresa, foi preciso conhecer bem o dia a dia da organização, acompanhar de perto seus 

processos internos, para entender o quanto cada recurso é utilizado nas diferentes áreas. 

  

 4.4.1 Mapeamento Dos Custos 

  

O gerenciamento de custos induziu uma análise nos processos internos da Inove, e foi 

visto que haviam dois modelos de negócios propostos para a empresa, apesar de similar no tipo 

de clientes e na área de conhecimento, completamente distintos nos modos de produção. A parte 

de plotagens dispõe, entre outros, de máquinas de alto valor econômico, equipamentos de 

desenho e corte, estoque de papel, além de exigir alto consumo de energia elétrica. Enquanto 

outra parte está relacionada a elaboração de projetos, consultorias e trâmites burocráticos com 

órgãos municipais, ou seja, serviços que requerem mais tempo e capital intelectual e menos 

ativos imobilizados. 

A partir dessa visão, a Inove foi dividida em dois setores (ou centro de custos, em uma 

abordagem exclusivamente financeira), para que os custos de um serviço não recaiam sobre 

outro e aponte conclusões equivocadas. Foi então definido os setores: Impressões e Serviços. 

O setor de impressões faz plotagens em papel A0, A1, A2, A3 e A4 e o de Serviços realiza 

Estudo de Impactos Ambientais (EIA), Instituição de Condomínios, Projeto para Licenças 

Ambientais e Legalização de Lava Jatos. Com isso os custos diretos foram alocados 

primeiramente entre os setores, antes de distribuí-los aos produtos e serviços oferecidos. 

 

2014 2015 2014 2015

Matéria prima 7.350,00R$         10.420,00R$      

Mão de Obra 23.400,00R$      23.400,00R$      

Energia Elétrica 3.840,00R$         4.560,00R$         

Manutenção 960,00R$            1.140,00R$         

Aluguel 7.800,00R$         7.800,00R$         

Limpeza 480,00R$            480,00R$            

Depreciação 2.100,00R$         2.100,00R$         

33.810,00R$   37.060,00R$   12.120,00R$   12.840,00R$   TOTAL

Variáveis

Diretos Indiretos
CUSTOS

Fixos
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Tabela 8 – Centro de Custos 

 
Fonte: autor 

 

A Matéria Prima foi facilmente distribuída entre os centros de custos com base no 

controle interno da empresa, visto que o setor de Impressões necessita basicamente de papel e 

tinta, e a parte relacionada à Serviços foi atribuído o valor das taxas e impostos cobrados pelos 

órgãos do Estado no andamento dos projetos. 

A Depreciação inclui a máquina de plotagens, mesa de corte, mobília, decoração e dois 

computadores. O valor da máquina de plotagens, no entanto, é bastante superior à soma dos 

outros bens, e esta tem uma vida útil de 10 anos, estipulada pelo fabricante. Por isso a 

depreciação foi avaliada em 10% para o total, o que não parece uma discrepância. A máquina 

e os equipamentos de desenho e corte, assim como metade do valor de mobília, decoração e 

computadores foram alocados diretamente para o setor de Impressões, por razões evidentes, e 

a outra metade foi direcionada para o setor de Serviços. 

A Mão de Obra também foi direcionada de forma simples, pois a partir do momento que 

a Inove começou a oferecer diferentes tipos de serviços, além das impressões, cada uma das 

duas pessoas que mantinham a empresa ficou responsável por uma área. A mão de obra neste 

caso específico, não sofre encargos porque o trabalho direto exigido na empresa é feito pelos 

próprios donos, que se remuneram com um valor fixado, além de reterem parte do lucro do 

período. Vale ressaltar que deste modo o uso dos recursos não está sendo remunerado 

adequadamente, mas retrata a situação real. Para as projeções de cenários foi considerado um 

valor ajustado para a Mão de Obra. 

 

 

        Impressões            Serviços    Custos Indiretos         TOTAL

Matéria Prima R$ 1.620,00 R$ 8.800,00 R$ 10.420,00

Depreciação R$ 1.800,00 R$ 300,00 R$ 2.100,00

Mão de Obra R$ 11.700,00 R$ 11.700,00 R$ 23.400,00

Manutenção R$ 1.140,00 R$ 1.140,00

Energia Elétrica R$ 4.560,00 R$ 4.560,00

Aluguel R$ 7.800,00 R$ 7.800,00

Limpeza R$ 480,00 R$ 480,00

TOTAL R$ 15.120,00 R$ 20.800,00 R$ 13.980,00 R$ 49.900,00

Diretos
CUSTOS - 2015
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4.4.2 Apropriação Dos Custos Diretos 

 

Após a definição dos setores e a partilha dos custos diretos entre eles, foi feita a 

apropriação do valor de cada componente para os produtos e serviços. Os custos diretos 

puderam ser alocados de forma objetiva com base no controle interno da empresa.  

Neste caso, a matéria prima foi apropriada levando em consideração o volume de 

impressões realizadas e a área do papel utilizada em cada formato, que é proporcional a 

quantidade de tinta gasta. Nota-se um valor mais elevado do A0, seguido do A1, o que é 

esperado, por juntos representarem 70% da produção e utilizarem uma quantidade maior de 

papel e tinta por produto 

A Mão de Obra para o setor de impressões foi distribuída com base na quantidade 

impressa de cada produto. Neste caso, o tempo de impressão em cada formato não foi 

considerado, visto que outras atividades podem ser executadas em paralelo a plotagem, e o 

trabalho está mais relacionado a recepção do cliente, operação de softwares, corte e dobradura 

do papel. Para o setor de Serviços foi direcionada com base no tempo destinado a cada serviço, 

um controle que a empresa mantém.   

A depreciação foi dividida igualmente entre os produtos, nos seus centros de custos, por 

se tratar de ativos compartilhados, inerentes a todos os produtos/serviços, e avaliados em 

questão do tempo de vida útil e não de funcionamento.  

 

Tabela 9: Custos Diretos alocados. 

 
Fonte: autor 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

A0 A1 A2 A3 A4 EIA Inst. Cond. Lic. Amb.
Leg. Lava 

Jato

Matéria Prima 891,00 615,60 64,80 16,20 32,40 1.584,00 2.376,00 1.232,00 3.608,00 10.420,00

Mão de Obra 3.510,00 4.680,00 1.170,00 585,00 1.755,00 1.755,00 4.329,00 3.042,00 2.574,00 23.400,00

Depreciação 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 75,00 75,00 75,00 75,00 2.100,00

Manutenção 1.140,00

Energia Elétrica 4.560,00

Aluguel 7.800,00

Limpeza 480,00

TOTAL 4.761,00 5.655,60 1.594,80 961,20 2.147,40 3.414,00 6.780,00 4.349,00 6.257,00 49.900,00

CUSTOS - 2015

Impressões Serviços
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4.4.3 Apropriação dos custos indiretos 

  

Os custos indiretos são naturalmente mais complexos de ratear, pois carregam em maior 

ou menor grau certa subjetividade em relação aos produtos, porém precisam ser alocados 

utilizando parâmetros relevantes que permitam uma aproximação justa. 

A Manutenção, no caso da Inove, está relacionada a limpeza e substituição de 

componentes da máquina de plotagens, que necessita de tais cuidados de acordo com o volume 

de impressões, mais especificamente o nível de tinta utilizada. Assim o critério de rateio, na 

falta da informação exata desse nível de tinta por produto, foi a área de cada formato de 

impressão, que de certa forma é proporcional a quantidade de tinta gasta. 

A Energia Elétrica se mostrou o custo mais complexo para se alocar aos produtos. O 

setor de impressão despende um consumo maior de energia elétrica, devido ao funcionamento 

das máquinas. Contudo, iluminação, ar condicionado e computadores também impactam no 

valor da conta, e são necessidades compartilhadas por todos os produtos/serviços. O critério 

utilizado, que se mostrou mais coerente, foi a divisão primária do valor de Energia para os 

setores de acordo com a receita bruta de vendas. Como pode ser visto no DRE, o departamento 

de Impressão corresponde a 60% da receita bruta em 2015. 

Para os produtos de Impressão, a Energia Elétrica foi alocada compatível com o tempo 

total de operação, ou seja, o tempo de impressão unitário x a quantidade produzida, 

desconsiderado assim o período ocioso. No setor de Serviços foi equivalente à de mão de obra 

aplicada, o que reflete o tempo empenhado em cada tarefa. 

Os custos com Aluguel e Limpeza foram partilhados igualmente entre todos os produtos 

e serviços, por se tratar de um espaço físico igualmente indispensável a todos. Poderia se pensar 

que a máquina de plotagens exige uma área destinada a ela, o que poderia impactar em um 

aluguel mais caro para acomodá-la bem, o que não é verdade, pois suas dimensões são tão 

pouco exorbitantes que qualquer loja comercial poderia abrigá-la sem muita dificuldade. A 

localização da Inove foi definida por questões estratégicas de visibilidade e acesso. 
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Tabela 9 - Alocação de Custos Indiretos 

 
Fonte: autor 

     

 

A partir destas apropriações e do controle sobre a quantidade vendida de cada 

produto/serviço, chegou-se ao custo unitário de produção, assim como no lucro por unidade 

vendida. 

 

Tabela 10 - Contribuições Unitárias. 

 
Fonte: autor 

 

 

Uma interpretação elementar apontaria os produtos/serviços com o maior lucro por 

unidade como aqueles que mais contribuem para o lucro total e, portanto, prioritários em uma 

alternativa de escolha. Segundo Martins (2003, p.141) a apropriação dos custos fixos, no 

entanto, acarreta alguns erros de análise. Primeiramente por existirem independente do volume 

de produção, estando mais relacionados com o funcionamento geral da empresa do que com 

um produto específico. Segundo porque os critérios de rateio são muito arbitrários, e não 

retratam a realidade com fidedignidade. Em terceiro, o custo fixo unitário está diretamente 

relacionado com o volume de produção, esse aumentando ou regredindo, altera-se o custo por 

unidade.  

TOTAL

A0 A1 A2 A3 A4 EIA Inst. Cond. Lic. Amb.
Leg. Lava 

Jato

Matéria Prima 891,00 615,60 64,80 16,20 32,40 1.584,00 2.376,00 1.232,00 3.608,00 10.420,00

Mão de Obra 3.510,00 4.680,00 1.170,00 585,00 1.755,00 1.755,00 4.329,00 3.042,00 2.574,00 23.400,00

Depreciação 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 75,00 75,00 75,00 75,00 2.100,00

Manutenção 524,40 444,60 68,40 34,20 68,40 - - - - 1.140,00

Energia Elétrica 1.342,46 1.138,18 175,10 87,55 175,10 246,24 607,39 426,82 361,15 4.560,00

Aluguel 866,67 866,67 866,67 866,67 866,67 866,67 866,67 866,67 866,67 7.800,00

Limpeza 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 53,33 480,00

TOTAL 7.547,86 8.158,38 2.758,30 2.002,95 3.310,90 4.580,24 8.307,39 5.695,82 7.538,15 49.900,00

CUSTOS - 2015

Impressões Serviços

A0 A1 A2 A3 A4 EIA Inst. Cond. Lic. Amb.
Leg. Lava 

Jato

Quantidade 

Vendida
4098 5464 1366 683 2049 2 20 14 6

Custo Total R$ 7.547,86 R$ 8.158,38 R$ 2.758,30 R$ 2.002,95 R$ 3.310,90 R$ 4.580,24 R$ 8.307,39 R$ 5.695,82 R$ 7.538,15

Custo unitário R$ 1,84 R$ 1,49 R$ 2,02 R$ 2,93 R$ 1,62 R$ 2.290,12 R$ 415,37 R$ 406,84 R$ 1.256,36

Lucro por 

unidade
R$ 6,16 R$ 4,51 R$ 2,98 R$ 0,07 R$ 0,38 R$ 2.509,88 R$ 304,63 R$ 133,16 R$ 2.343,64

Impressões Serviços
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 4.4.4. Análise por Custeio Variável e a Margem de Contribuição dos 

produtos/serviços 

  

O critério de Custeio Variável permite dissipar a imprecisão causada com a apropriação 

dos custos fixos, ao considerá-los como despesas, ao final do Demonstrativo. Para fins 

decisoriais o lucro unitário com custos fixos alocados, não tem tanta utilidade, em contraponto 

pode-se obter a Margem de Contribuição de cada produto, descontando da receita apenas os 

custos e despesas variáveis. 

A Tabela 11 apresenta o resultado operacional da Inove em 2015 pela ótica do Custeio 

Variável, já identificando a Margem de Contribuição total dos produtos/serviços. 

 

Tabela 11 - Custeio Variável e Margem de Contribuição 

 
Fonte: autor 

 

A 1ª Margem de Contribuição foi calculada subtraindo da receita bruta os custos e 

despesas variáveis diretos, ou seja, que podem facilmente ser alocados para cada 

produto/serviço. A 2ª Margem de Contribuição contempla os centros de custos, e para eles ainda 

existem custos fixos identificáveis, no caso, a depreciação. 

Nota-se que o formato A3 apresenta um resultado muito mais satisfatório do que aquele 

encontrado a partir do lucro unitário da Tabela 10. E sem ele, a empresa teria menos R$ 1.070,62 

para cobrir os custos fixos. 

O setor de impressões contribui com R$ 51.623,00, e o setor de serviços com R$ 

25.402,40, para cobrir um gasto fixo comum de R$ 11.780,00, além dos R$ 7.637,00 com 

despesas bancárias daquele ano, obtendo um lucro de R$ 57.609,20. 

TOTAL

A0 A1 A2 A3 A4 EIA Inst. Cond. Lic. Amb. Leg. Lava Jato

Vendas R$ 32.783,00 R$ 32.780,00 R$ 6.830,00 R$ 2.049,00 R$ 4.098,00 R$ 9.510,00 R$ 14.310,00 R$ 7.470,00 R$ 21.510,00 R$ 131.340,00

(-) Impostos R$ 2.294,81 R$ 2.294,60 R$ 478,10 R$ 143,43 R$ 286,86 R$ 665,70 R$ 1.001,70 R$ 522,90 R$ 1.505,70 R$ 9.193,80

(-) CVPV (R$ 6.267,86) (R$ 6.878,38) (R$ 1.478,30) (R$ 722,95) (R$ 2.030,90) (R$ 3.585,24) (R$ 7.312,39) (R$ 4.700,82) (R$ 6.543,15) (R$ 39.520,00)

(-) Despesas Variáveis (R$ 672,00) (R$ 896,00) (R$ 224,00) (R$ 112,00) (R$ 336,00) (R$ 63,00) (R$ 604,80) (R$ 415,80) (R$ 176,40) (R$ 3.500,00)

1ª MC R$ 23.548,33 R$ 22.711,02 R$ 4.649,60 R$ 1.070,62 R$ 1.444,24 R$ 5.196,06 R$ 5.391,11 R$ 1.830,48 R$ 13.284,75 R$ 79.126,20

Soma R$ 79.126,20

(-) CFI (R$ 2.100,00)

2ª MC R$ 77.026,20

(-) Custos Fixos Comuns (R$ 8.280,00)

(-) Desp. Adm. Comuns (R$ 3.500,00)

(-) Desp. Bancárias (R$ 7.637,00)

Lucro R$ 57.609,20

R$ 51.623,80 R$ 25.402,40

Impressões Serviços

R$ 53.423,80

(R$ 1.800,00)

R$ 25.702,40

(R$ 300,00)
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A Margem de Contribuição total de cada produto/serviço forneceu a participação de 

cada um na composição do lucro daquele período. A Margem de Contribuição unitária 

desconsidera o volume produzido e mede o quanto cada produto/serviço contribui 

unitariamente para a dedução dos custos fixos.  

 

Tabela 12 - Margem de Contribuição unitária. 

 
Fonte: autor 

 

A decisão sobre priorização ou não de um determinado produto/serviço deve ser feito 

com base na margem de contribuição unitária, e não do lucro unitário. Foi visto que o formato 

A0 é o mais rentável no setor de impressões, assim como o EIA no departamento de serviços. 

A plotagem em formato A4 tem contribuição unitária muito baixa e obteve um volume de 

produção elevado, do mesmo modo que o Licenciamento Ambiental, que tem a menor margem 

de contribuição entre os serviços e alta quantidade vendida. Logo, presume-se que a empresa 

está despendendo boa parte do seu tempo em atividades pouco lucrativas. 

Um fato importante, no entanto, é que tais produtos e serviços demandam tempos de 

produção diferentes, assim, as impressões não podem ser comparadas com os serviços, visto 

que uma dura poucos minutos, enquanto os outros alguns dias. Em um pensamento análogo, o 

formato A4, por exemplo, apontado como o menos lucrativo das impressões, possui um tempo 

de processamento mais curto, o que permite uma maior quantidade de produção por dia e um 

ganho por escala. Tal fato não pode ser ignorado, visto que o tempo é o principal impedimento 

para captação de novos clientes.  

A Inove está no limite da sua capacidade produtiva e por isso tendo que recusar clientes. 

A dúvida do empreendedor gira em torno de qual tipo de produto/serviço é mais interessante 

priorizar neste caso. 

 

 

 

A0 A1 A2 A3 A4 EIA Inst. Cond. Lic. Amb. Leg. Lava Jato

Quantidade vendida 4098 5464 1366 683 2049 2 20 14 6

Margem de 

Contribuição total
R$ 23.548,33 R$ 22.711,02 R$ 4.649,60 R$ 1.070,62 R$ 1.444,24 R$ 5.196,06 R$ 5.391,11 R$ 1.830,48 R$ 13.284,75

Margem de 

Contribuição unitária
R$ 5,75 R$ 4,16 R$ 3,40 R$ 1,57 R$ 0,70 R$ 2.598,03 R$ 269,56 R$ 130,75 R$ 2.214,12

Impressões Serviços
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 4.5 A LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA 

 

A empresa está dispensando clientes por não ter tempo hábil de executar todos os 

serviços requeridos, sendo esse o fator limitante da sua produtividade. A escolha pela impressão 

em formato A0 e o serviço de Estudo de Impacto Ambiental parece óbvia. No entanto, cada 

produto/serviço demanda um tempo diferente para ser realizado e entregue ao cliente e assim a 

Margem de Contribuição foi ponderada em função do fator limitante, o tempo.  

Foi levantado o tempo médio para efetuar cada serviço/produto e calculada uma nova 

Margem de Contribuição, desta vez em função das horas dispostas em cada um. 

 

Tabela 13 - Margem de Contribuição por Fator limitante. 

 
Fonte: autor 

 

Foi visto que em relação ao fator de limitante, os resultados se mostraram diferentes. O 

formato A2 dessa vez se mostrou o mais interessante, com uma margem de contribuição de R$ 

70,91 por hora de trabalho. O mesmo aconteceu para Legalização de Lava Jatos, que se expôs 

como o serviço mais rentável por hora. Isso porque consegue-se produzir mais destes 

produtos/serviços em um determinado tempo e assim compensar a margem unitária inferior.  

O Licenciamento Ambiental, nos conflitantes métodos de análise, sempre se mostrou o 

menos lucrativo dos serviços oferecidos. Sua margem de contribuição por hora de trabalho 

decreta o quão pouco rentável é esta atividade, se comparada a outras opções, o que preconiza 

uma análise detalhada nos seus processos, investigando possíveis falhas e desperdícios, ou 

ainda um aumento do preço de venda.  

Portanto, se não houver restrição na produção, ou seja, se a Inove estiver com tempo 

ocioso, o formato A0 e o EIA devem ser incentivados a venda. No caso de falta de tempo e 

demanda excessiva, a prioridade deve ser dada ao formato A2 e a Legalização de Lava Jatos, 

com o intuito de maximizar o lucro. 

 

A0 A1 A2 A3 A4 EIA Inst. Cond. Lic. Amb. Leg. Lava Jato

Horas necessárias 0,117 0,075 0,048 0,039 0,033 80 20 20 40

Margem de 

Contribuição 

unitária

R$ 5,75 R$ 4,16 R$ 3,40 R$ 1,57 R$ 0,70 R$ 2.598,03 R$ 269,56 R$ 130,75 R$ 2.214,12

Margem de 

Contribuição por 

Hora trabalho

R$ 49,11 R$ 55,42 R$ 70,91 R$ 40,19 R$ 21,36 R$ 32,48 R$ 13,48 R$ 6,54 R$ 55,35

Impressões Serviços
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4.6 ANÁLISE DA COMPRA DE EQUIPAMENTO 

    

Realizado o diagnóstico financeiro, foi possível dimensionar a expansão da empresa de 

forma muito mais consistente, e avaliar os impactos da aquisição de uma nova máquina e do 

aumento do poder de oferta da Inove. 

O mercado gráfico, apesar da recente crise econômica, continua crescendo acima da 

média global e o Brasil promete ocupar o posto de oitavo maior produtor mundial no setor até 

2017, segundo a Abigraf. Essa realidade, no entanto, não é a mesma para todos os segmentos. 

A Inove está diretamente envolvida com projetos de construção civil e arquitetura, e depende 

de como o mercado imobiliário se comportará nesse contexto. 

O fato é que a empresa tem reservas de capital e necessita buscar o melhor custo de 

oportunidade para investir, senão corre o risco de ver seu montante se desvalorizar no tempo. 

Os proprietários poderiam aplicar seu dinheiro nos mais variados fundos de investimento, uma 

alternativa irrefutável, todavia, é a expansão da capacidade produtiva da Inove, que já opera no 

seu limite máximo. Em tempos de crise, é possível adquirir um ativo a um preço reduzido, e 

otimizar as taxas de retorno sobre o investimento, e se aliado a boas estratégias pode ser uma 

alternativa viável. 

Foram analisados os impactos da aquisição de uma nova máquina de plotagens, 

semelhante a que a Inove possui, por já ser conhecido a relação de receitas e custos, e devido a 

Plotter Canon IPF-750 ter atendido as expectativas de qualidade e eficiência da empresa. A 

máquina nova no mercado está avaliada em R$ 12.000,00. 

Devido à dificuldade em se criar uma previsão de demanda consistente para o próximo 

ano, em meio a uma crise político-econômica no Brasil e muitas incertezas, foram projetados 

três cenários, imaginando possíveis respostas do mercado para o setor de impressões. Os 

cenários foram desenvolvidos levando em consideração apenas a receita extra ocasionada pela 

hipotética compra de outra máquina, assim como somente os custos variáveis de produção, já 

que os custos fixos não sofreriam alterações. Foi considerado um horizonte de cinco anos de 

vida útil do projeto de investimento e uma taxa mínima de atratividade (TMA) de 15% ao ano, 

aproximadamente 5% acima da inflação de 2015. 

Os custos variáveis de produção puderam ser precisamente calculados a partir do 

Demonstrativo de Resultados e das análises vertical e horizontal. A partir do Diagnóstico 

Financeiro foi gerada uma visão mais clara de quanto o aumento ou diminuição de um gasto 

influencia em outro e ajustá-los para a demanda projetada. Para uma análise crítica e eficiente 
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dos dados, todos os custos foram superestimados, no intuito de se ater em uma margem de 

segurança que compense eventuais erros. 

A Tabela 14 mostra a projeção do fluxo de caixa para o Cenário 1, pensado com uma 

visão otimista sobre o mercado, onde a receita bruta segue o crescimento de 24% a.a. observado 

no último ano, sob a receita total do setor de impressões. 

 

Tabela 14 - Cenário 1 

 
Fonte: autor 

 

Com este cenário, chega-se aos seguintes resultados: 

 

 VPL: R$ 106.744,50 

 TIR: 141% 

 

A partir de 2019 a receita se iguala a atual, visto que a empresa já possui uma impressora 

desse modelo e opera no limite máximo de produção. O diagnóstico econômico-financeiro pode 

gerar um maior rendimento, nada obstante, as receitas foram subestimadas para reforçar a 

margem de segurança. 

O VPL mostra que se todas as entradas fossem atualizadas para o ano 0, a uma taxa de 

15% a.a., elas cobririam o investimento inicial de R$ 12.000,00 e ainda geraria um lucro de R$ 

106.744,50. A TIR complementa a análise do VPL, e exibe uma taxa de 141% a.a. de retorno 

sobre o capital investido, muito acima da TMA, o que traduz um bom cenário de rendimento, e 

o projeto se comprova viável. 

Descrição 0 2016 2017 2018 2019 2020

1. Saldo Inicial -12.000 -8.078 16.734 68.517 127.009

2. ENTRADAS

2.1 Impressões - 18.816 42.184 71.158 78.540 78.540

3. TOTAL DE ENTRADAS - 18.816 42.184 71.158 78.540 78.540

4. SAÍDAS

4.1 Fornecedores - 395 886 1.494 1.649 1.649

4.2 Mão de Obra - 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700

4.3 Energia Elétrica - 941 2.109 2.846 3.142 3.142

4.4 Depreciação - 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

4.5 Despesas Vendas - 659 1.476 2.135 2.356 2.356

4.6 Investimentos -12.000 - - - - -

5. TOTAL DE SAÍDAS -12.000 14.894 17.372 19.375 20.047 20.047

6. Entradas - Saídas -12.000 3.922 24.812 51.783 58.493 58.493

7. SALDO FINAL -12.000 -8.078 16.734 68.517 127.009 185.502

FLUXO DE CAIXA - Cenário 1
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O segundo cenário proposto apresenta um incremento de 10% na receita bruta de 

impressões. Foi visto como um cenário realista, pois a empresa vem recusando clientes, e um 

aumento de 10% parece natural que ocorra. 

 

Tabela 15 - Cenário 2

 

Fonte: autor 

 

Neste caso, o investimento apresentou tais resultados: 

 

 VPL: 17.237,00 

 TIR: 38% 

 

 O que significa dizer que no cenário 2, o projeto de aquisição da máquina representaria 

hoje um lucro de 17.237,00 para a Inove e que outras oportunidades de investimento devem ter 

um rendimento acima de 38% a.a. para se mostrarem mais interessantes. Neste caso, o 

investimento também se mostra viável.  

Em um terceiro e último cenário, apontado como pessimista, pode-se imaginar que as 

receitas se estagnam ou ainda decrescem, o que de qualquer forma ocasionaria em um ativo 

totalmente ocioso. Para esta situação a receita bruta da nova impressão é zero, assim como a 

taxa de retorno do investimento, e o VPL negativo. A Inove, porém, não teria nenhum aumento 

dos gastos variáveis, e nem mesmo dos gastos fixos, ou esses seriam muito baixos e 

desconsideráveis. Dessa forma a empresa teria uma redução de R$ 12.000,00 no lucro do ano, 

além da depreciação de 10% e a taxa de inflação do ano.  

Descrição 0 2016 2017 2018 2019 2020

1. Saldo Inicial -12.000 -17.879 -16.034 -5.692 13.994

2. ENTRADAS

2.1 Impressões 7.854 16.493 25.997 36.450 47.949

3. TOTAL DE ENTRADAS 7.854 16.493 25.997 36.450 47.949

4. SAÍDAS

4.1 Fornecedores 165 346 546 765 1.007

4.2 Mão de Obra 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700

4.3 Energia Elétrica 393 825 1.300 1.823 2.397

4.4 Depreciação 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

4.5 Despesas Vendas 275 577 910 1.276 1.678

4.6 Investimentos -12.000 - - -

5. TOTAL DE SAÍDAS 13.733 14.648 15.656 16.764 17.983

6. Entradas - Saídas -12.000 -5.879 1.845 10.341 19.686 29.966

7. SALDO FINAL -12.000 -17.879 -16.034 -5.692 13.994 43.960

FLUXO DE CAIXA - Cenário 2
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Se comparado a 2014, esse montante investido representaria 27% do lucro líquido antes 

do IR. Se analisado junto aos resultados de 2015, o investimento reduziria o lucro em 18%. Em 

ambas situações a Inove não chega a ter prejuízo. 

Deste modo, podemos afirmar que um incremento muito pequeno da receita já torna o 

investimento viável, devido à alta rentabilidade do novo ativo, e seu baixo valor de mercado, 

ocasionado pela crise. A Inove poupou seu lucro enquanto ele crescia significativamente e agora 

em um momento difícil, onde muitos estão entrando em falência, a empresa segue em boas 

condições financeiras e capaz de realizar um investimento preciso que pode alavancar seus 

negócios. 

É importante ressaltar que se trata de um projeto avaliado para cinco anos e se 

concretizado deve ser avaliado de tempo em tempo, corrigindo as taxas e aperfeiçoando a 

projeção. Um projeto a longo prazo requer uma visão nítida do futuro desejado para a empresa, 

e o comprometimento de todos os envolvidos. Entretanto, os riscos foram dimensionados e 

qualquer decisão será tomada de forma consciente.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo foi elaborado tendo em vista a situação dos micro e pequenos empresários, que 

necessitam aperfeiçoar suas técnicas de gestão econômica e consequentemente melhorarem seu 

desempenho operacional e seus resultados, afim de garantir a prosperidade no mercado, um alto 

nível de serviço, e estimular a economia interna. 

Com pesquisas e observações sobre as empresas de pequeno porte, percebeu-se que os 

novos empreendedores estão mais capacitados na sua área de atuação, e dispostos a exercer um 

papel de liderança, características fundamentais para o sucesso das organizações. Contudo, a 

maior parte das decisões ainda são tomadas em função de sentimentos particulares, e pouco 

avaliadas tecnicamente, o que leva a muitos erros, endividamentos e até falência.  

A partir de ferramentas e ciclo de análises que podem ser implementados em qualquer 

tipo de negócio, foi possível diagnosticar a saúde financeira de uma microempresa da região 

norte fluminense, e fornecer aos gestores informações que eles não dispunham acerca da 

rentabilidade dos seus produtos e da composição do lucro, o que facilita decisões inteligentes. 

 

5.1. ANÁLISE DOS RESULTADOS E SUGESTÕES DE MELHORIA  

 

Alguns resultados encontrados nas análises evidenciam que medidas devem ser tomadas 

para que melhore a eficiência da empresa. A margem de contribuição dos produtos revelou que 

a elaboração de um Licenciamento Ambiental, bem como a Instituição de Condomínio possuem 

uma remuneração por hora de trabalho relativamente baixa se comparada ao portfólio da 

empresa, e ainda assim são os serviços mais realizados. A sugestão de melhoria para este caso 

passa por uma averiguação das etapas do processo de realização desses serviços. Uma 

investigação detalhada pode desvendar onde ocorrem os maiores gastos e ali a empresa deve 

atuar de forma a mitigá-los. Uma outra alternativa seria um aumento do preço de venda desses 

serviços, afim de compensar os altos gastos associados. Esta opção, no entanto, deve ser 

avaliada com cautela, levando em consideração a sensibilidade do mercado e o preço praticado 

pelos concorrentes. Uma terceira alternativa, um pouco mais simplista, nem por isso irrefutável, 

seria a promoção dos outros serviços, em detrimento desses. 

Outro resultado importante obtido através do conceito da Margem de Contribuição em 

relação ao tempo, foi a constatação de que as impressões em formato A2 são as mais lucrativas 

por hora de trabalho, assim como as impressões em formato A0 possuem a maior contribuição 

total, o que significa dizer que, se a empresa pretende maximizar seu lucro, deve priorizar o 
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formato A2 quando operar no seu limite máximo e preferir o formato A0 em caso de ociosidade. 

Dessa forma, a empresa conseguirá ter uma resposta mais rápida e clara quando surgirem 

clientes mutuamente excludentes. 

A análise da aquisição de um novo equipamento dimensionou a hipotética aplicação do 

capital acumulado. Conclusões sobre investimentos devem ser muito bem refletidas pelas partes 

interessadas, pois vão além dos números convidativos e do poder aquisitivo da empresa. A 

simulação realizada projeta um horizonte de cinco anos, e para que o fluxo de caixa se 

concretize como esperado, será necessário esforço e dedicação dos envolvidos, 

responsabilidade com a atualização dos dados, redimensionamento constante da análise, o que 

garante uma resposta rápida caso alguma adversidade se configure, além de possíveis 

campanhas de marketing para incentivar as vendas e fortalecer a marca, e um evidente 

compromisso com o futuro da empresa. 

 

5.2. CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO E PROPOSTA DE PESQUISAS FUTURAS 

  

Os resultados advindos deste projeto foram encarados com entusiasmo pela gerência da 

empresa. Os valores foram reconhecidos como semelhantes a realidade, o que indica a 

confiabilidade das análises. A convicção e agilidade na hora de tomar uma decisão, conhecendo 

as variáveis e os ricos envolvidos, tornam o ambiente de trabalho mais satisfatório e flexível, o 

que fomenta a inovação e a criação de valores. 

Com efeitos práticos que realmente puderam contribuir para o fortalecimento de uma 

microempresa e no aperfeiçoamento constante dos seus processos internos, a proposta de 

melhoria na gestão econômica dos pequenos negócios foi validada com êxito, e sua metodologia 

pode ser replicada em diferentes tipos de organização, sempre respeitando as particularidades 

de cada setor e de cada caso. 

O estudo realizado se limitou ao estudo da gestão econômico-financeira das micro e 

pequenas empresas, por entender que este tipo de análise é ponto de partida para o 

esclarecimento das atividades e do fluxo de recursos necessários para o funcionamento da 

empresa. No entanto, quanto maior a participação das pequenas empresas na economia, mais 

bem preparadas elas precisarão estar para atender as exigências do mercado e criar valor para 

o cliente. Diferentes áreas e ferramentas da Engenharia de Produção, podem ser pensadas 

especificamente para o contexto dos micro e pequenos empresários em pesquisas futuras.  
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