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RESUMO 

 
Esse estudo monográfico tem o intuito de aplicar a prática da Gestão de Processos e 

Gestão da Tesouraria para auxiliar na melhoria dos processos utilizados em uma 

organização do setor logístico, aqui denominada arbitrariamente de Empresa XYZ, 

atuante principalmente na função de agenciamento para embarcações de grande porte 

pela costa brasileira (serviço de cabotagem). A Gestão de Processos atuará na 

identificação do processo e suas rotinas específicas, procurando descobrir quais suas 

peculiaridades, apontar suas imperfeições e sugerir medidas alternativas para sanar suas 

pendências. Assim, o fluxo de atividades poderá seguir de forma mais contínua, prática 

e fluida, reduzindo o retrabalho e aproveitando melhor as horas de trabalho dos 

trabalhadores e períodos de atividade da empresa.  

 

Palavras-Chave: Tesouraria, Ativo Circulantes, Contas a Pagar, Contas a Receber, 

Gestão, Processos, Gerenciamento de Processos de Negócio, Mapeamento, Melhoria. 

  



ABSTRACT 

 
This monographic study intends to apply the practice of Process Management and 

Treasury Management to assist in the improvement of the processes used in an 

organization of the logistics sector, here arbitrarily denominated Company XYZ, acting 

mainly in the function of agency for large vessels by the Brazilian coast (cabotage 

service). The Process Management will act in the identification of the process and its 

specific routines, trying to discover its peculiarities, to point out its imperfections and to 

suggest alternative ways to surpass the difficulties. This way, the flow of activities can 

follow in a more continuous, practical and fluid way, reducing the rework and taking 

better advantage of the working hours of the workers and periods of activity of the 

company. 

 

 

 

Key words: Treasury, Current Assets, Accounts Payable, Accounts Receivable, 

Management, Processes, Business Process Management, Mapping, Improvement.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  CONTEXTO  

 

 O mundo evolui e a impressão é que o tempo é cada vez mais curto, as pessoas 

sentem essa pressão que acaba se estendendo até as empresas. Os processos precisam 

ser mais rápidos, eficientes, práticos, simples e talvez principalmente, econômico. 

Quanto maior a eficiência dos processos executados internamente nas companhias, 

maior é a chance de o produto ou serviço apresentado ao cliente ser satisfatório ao 

ponto de ele voltar a fazer negócios. 

 Harrington (1993) define que processo é qualquer ação que recebe uma entrada 

(input) e a transforma (agregando valor), resultando na geração de uma saída (output) 

e essa ação consome os recursos organizacionais a fim de gerarem resultados. No seu 

Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio Corpo Comum de Conhecimento 

– BPM CBOK -, a ABPM (2013), classifica os processos em primários, de suporte ou 

de gerenciamento. Os processos onde a falta ou total ausência de informação, descaso 

ou despreparo dos funcionários, falha logística, etc. podem ser os motivos que 

desencadeiam neste problema e causam um desgaste na relação entre cliente e 

fornecedor. 

  Mas até onde as empresas estão dispostas a operar na fonte dos problemas? Até 

onde é válido parar o processo pare recomeça-lo do zero? Como se faria para 

identificar as falhas e repará-las? Diversas empresas já se organizam por processos – 

também conhecida como Gestão por Processos -, estabelecendo uma visão horizontal 

das funções. A Gestão por Processos traz algumas vantagens para a empresa, como a 

ênfase na satisfação dos clientes, melhoria da coordenação e integração do trabalho, e 

facilita a implementação de mudanças complexas ou de outros sistemas de gestão 

(OLIVEIRA, 2012). 

  Dentro das organizações nota-se por vezes, processos a serem seguidos com o 

intuito de controlar a saúde financeira da empresa. Normalmente esses métodos 

consistem no requerimento de um serviço ou produto por meio de um pedido no sistema 

interno ou por meio físico, porém padronizado em forma de documento. Segundo o 

BPM CBOK (2013), a definição de Gerenciamento de Processos de Negócios pode ser 

entendida como: 



Uma disciplina gerencial que integra estratégias e objetivos de uma 

organização com expectativas e necessidades de clientes, por meio do 

foco em processos ponta a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos, 

cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e 

tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar 

desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos 

(ABPMP, 2013, p. 66). 

 

 O processo de requerer um produto ou serviço, apesar de parecer simples, 

envolve setores diferentes na operação e por conta disso, precisa ter seu processo bem 

sistematizado para que não incorram erros na cadeia de acontecimentos. Corroborando 

com Harrington (1993), Fleuriet (1992) propõe que o ciclo de produção é 

caracterizado pelo tempo entre entrada de matéria-prima (compras) e saída de 

produtos finais (vendas), enquanto o ciclo financeiro é caracterizado pelo período 

entre saídas de caixa (pagamento a fornecedores) e entrada em caixa (recebimento de 

clientes). No caso de compras, se faz necessária uma aprovação de um supervisor que 

atesta a necessidade do que está sendo requisitado e então é entregue ao setor 

financeiro para que este último faça os tramites bancários necessários. 

 Acontece, porém que por muitas vezes essas etapas não são respeitadas e o 

procedimento de controle se perde e é por isso que o planejamento financeiro passa a 

desandar. Pode-se dizer que para despesas administrativas isso pode ser algo a ser 

ignorado: resma de papel para impressora, copos descartáveis, café para a copa, etc. 

Pequenas despesas que não implicam diretamente no resultado da organização, e, 

portanto, líderes acabam fazendo vista grossa para estes casos. O grande problema é 

quando esta dobra na regra é aproveitada por outros setores. 

 A empresa XYZ será a empresa fictícia deste estudo, sendo ela do setor 

logístico, mais especificamente do transporte marítimo de cabotagem (transporte 

marítimo pela costa brasileira, rios e lagos) e responsável pelo agenciamento e com 

licença de armador. Eventualmente empresas deste ramo se deparam com despesas 

não esperadas pelo setor financeiro oriundas de suas áreas operacionais e técnicas, e a 

empresa XYZ não é diferente. São exemplos destes gastos: Praticagem, Reparos de 

Embarcação, sindicais, dentre outras. Estas despesas por surgirem de forma 

espontânea, acabam por surpreender e alterar todo o fluxo e previsão de caixa da 

empresa, coisa que poderia ser evitada se fosse feito o procedimento mais adequado.  

 



1.2  JUSTIFICATIVA 

 

 Toda empresa que queira atingir melhores resultados precisa sempre revisar seus 

procedimentos periodicamente para melhorar sua eficiência, ainda que a principio não 

se observe falhar nos processos internos, é possível encontrar melhorias para eles. No 

caso da Empresa XYZ, foi identificada uma falha no processo interno e portanto é 

necessária a revisão dos procedimentos para entender onde se origina o erro e como 

fazer para fixá-lo. 

1.3  OBJETIVO GERAL 

 

 O objetivo deste estudo é destacar as funções e responsabilidades da área de 

Tesouraria de uma empresa, suas dificuldades, e buscar uma solução para o problema 

específico que ela vem apresentando. 

1.4  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 A proposta deste projeto é incentivar o questionamento constante dentro deste 

tipo de empresa. Para isso, é preciso estrutura a pergunta de partida, pois ela é o 

primeiro fio condutor de uma investigação. Deve apresentar qualidades de clareza, de 

exequibilidade e de pertinência, Quivy e Campenhoudt (1992). Sendo assim, até que 

ponto uma boa gestão de tesouraria contribui para a empresa diminuir os seus custos e 

aumentar a sua eficiência?  

 Trazendo esta reflexão para um campo do dia a dia, buscando uma investigação 

descritiva que segundo Fortin (2009) tem a intenção de descobrir novos 

conhecimentos, enumerar a frequência em que ocorre um fenômeno em uma certa 

amostragem, além de descrever fenômenos já pré-existentes, buscando assim a 

melhoria nos procedimentos internos da empresa, apresentando pensamentos 

diferentes que possam auxiliar na tomada de decisão desde os assistentes até a 

diretoria da empresa, frisando na saúde financeira da mesma.  

 A partir destas considerações, visa-se responder a seguinte pergunta: Que 

estratégia deverá ser mais eficaz para sanar o problema a curto e médio prazo para que 

a empresa deixe de desperdiçar recursos financeiros bem como evitar o retrabalho dos 

funcionários? 

 



1.5  METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 A metodologia utilizada para a realização do trabalho caracteriza-se como uma 

pesquisa bibliográfica, descritiva, estudo de caso e pesquisa documental, através de 

relatórios e a descrição das rotinas administrativas praticadas pela empresa. 

1.6  DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 Entende-se por delimitação do tema o ato de colocar limites a uma investigação 

científica, de acordo com Lakatos e Marconi (2003). Este estudo estará limitado à 

proposição de uma solução e não fará o acompanhamento da mesma já que trata-se de 

um estudo monográfico e os resultados da proposição só trariam dados relevantes para 

serem estudados em um período de tempo distante, impossibilitando o 

acompanhamento. 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A GESTÃO FINANCEIRA DA TESOURARIA 

2.1. DEFINIÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA 

 Qualquer atividade, independente do que seja, segue um fluxo definido por 

início, meio e fim. Sabendo disso, a importância de cada particularidade de cada 

segmento tem que ser levada em consideração para a criação deste, acompanhando seu 

prazo e sua limitação de recursos.  

 O inicio da atividade, ou seja, o reconhecimento de que é necessário que uma 

ação venha a ser tomada que desencadeie os processos seguintes, depende de uma 

série de fatores. Primeiramente, para a estruturação do plano de ação da atividade: 

Quivy e Campenhoudt (1992) sugere que uma hipótese é um enunciado formal da 

relação entre duas ou mais variáveis, permitindo que o investigador substitua a questão 

da pesquisa: “O que vai fazer?”, “Onde vai fazer?”, “Como vai fazer?”, entre outras 

perguntas que buscariam iniciar a investigação, sejam substituídas por hipóteses como: 

• Uma melhor definição do processo de estratégia financeira nas 

empresas estaria diretamente ligada a uma boa aplicação da gestão 

da tesouraria. 

 

 



• Para satisfazer seus objetivos no curto e médio prazo, a gestão da 

tesouraria não pode ser dada como atividade secundária ou de pouca 

importância, sendo necessária uma constante evolução e incentivo. 

 Esta estruturação permite um início sólido para as demais atividades 

subsequentes, evitando pontos falhos e retrabalhos. Quivy e Campenhoudt (1992). 

 As atividades financeiras de uma companhia não são exceção à regra acima 

exposta. Sendo assim, para estruturar bem as finanças corporativas, precisamos 

entender primeiramente o que são as finanças corporativas. Para isso, precisa-se saber: 

quais os investimentos de longo prazo devem ser feitos, em que ramo de negócios a 

empresa se encontra e o que mais é necessário para que ela opere; de onde será 

adquirido o financiamento de longo prazo para compensar financeiramente o 

investimento; como será a gestão da tesouraria, captação de recursos (cobrança de 

clientes), pagamento de fornecedores e demais atividades correlacionadas (Ross, 

2013). 

 Como o objetivo deste estudo não é a criação de um novo negócio e sim a 

reestruturação e organização financeira de um já existente, o terceiro ponto destacado 

no parágrafo anterior terá mais destaque que os demais. O controle da tesouraria, ou 

seja, a administração do capital circulante da empresa refere-se à administração diária 

das atividades financeiras a curto prazo de modo que a empresa consiga manter suas 

operações e evitar interrupções em suas atividades. Esse gerenciamento é de suma 

importância, já que a pausa nos procedimentos rotineiros por conta de má gestão do 

capital de curto prazo pode gerar gastos altos e completamente evitáveis. 

 Para Marconi (2007), a entrevista exploratória visa economizar perdas inúteis de 

energia e de tempo na leitura, na construção de hipóteses e na observação, logo 

contribuem para descobrir os aspectos a ter em conta e alargam ou retificam o campo 

da investigação das leituras. Isso exposto, é possível se concluir que o contrário 

também é verdade: se não há comunicação entre as partes, as rotinas podem vir a 

desandar causar desgastes em um processo que estaria melhor estruturado se os setores 

interagissem mais.  

 Levando em consideração que a ideia da empresa é sempre atingir o lucro ou 

agregar valor, para os proprietários, a administração financeira vai ser crucial a 

organização e preparação, diminuindo os desperdícios, controlando gastos e 

aumentando a produtividade. Uma organização da parte financeira quando bem 



realizada, permite primeiramente a continuidade da existência dos recursos. Tendo 

este objetivo primário alcançado, além de garantir a sobrevivência da empresa, 

permite que se siga com objetivos paralelos, como a maximização dos lucros, 

crescimento constante de níveis de faturamento, incrementação positiva das vendas, 

superação da concorrência e etc.  

 O administrador financeiro normalmente deve buscar o melhor interesse dos 

acionistas, adotando medidas que aumentam o valor das ações. Entretanto, em grandes 

corporações, a propriedade pode se diluir em um número enorme de acionistas. Essa 

dispersão de propriedade, sem dúvida, significa que quem realmente controla a 

empresa é a sua administração. Os interesses dos acionistas e do conselho de 

administração (BOARD) precisam estar alinhados quanto ao direcionamento da 

empresa. O relacionamento entre BOARD e os acionistas é chamado de agência e 

quando se tem divergência de opinião entre o BOARD e os acionistas, dizemos ter um 

problema de agência (Ross, 2013). 

 A título de exemplo, se existe a possibilidade de fazer um investimento um 

pouco arriscado que aumente o valor da ação, ele pode ser de interesse dos acionistas, 

ao passo que, por ter o risco inserido, o BOARD pode não se sentir a vontade se seguir 

com ele, pois pode colocar em risco seus empregos. Se o conselho de administração 

não aceitar o investimento, os acionistas podem perder uma oportunidade significativa, 

sendo esta situação chamada de custo de agência (Ross, 2013). 

2.2 A TESOURARIA 

2.2.1 DEFINIÇÃO DE TESOURARIA 

 Hoje em dia muitas das atribuições financeiras se destinam a um setor da 

empresa dentro do departamento financeiro, chamado de Tesouraria. Lochard (1992) 

explicita o termo tesouraria que, segundo este autor, é passível de múltiplos 

significados, consoante o âmbito em que seja aplicado. Este setor fica responsável 

principalmente ao contas a pagar, a receber e de municiar os demais com as 

informações sobre o fluxo de caixa e atual posicionamento da empresa. Para falar 

melhor das atribuições deste setor, é preciso compreendê-lo.  

 A tesouraria é responsável por gerenciar a utilização do dinheiro da empresa. 

Isso quer dizer que é a tesouraria que realiza a gestão de caixa do empreendimento — 



fazendo os pagamentos, transferências e recebimentos pertinentes, com os devidos 

registros. Toda a empresa, então, terá um envolvimento com a tesouraria, seja direta 

ou indiretamente.  

 A tesouraria é responsável pelo ativo circulante da empresa, ou seja, o grupo de 

contas contábil que registra as disponibilidades (caixa, bancos conta movimento e 

aplicações financeiras), os títulos negociáveis (como duplicatas a receber), os estoques 

e outros créditos de realização a curto prazo, como adiantamento a fornecedores 

e empregados. Por realização em curto prazo, entende-se aquela que ocorrerá no 

exercício seguinte (prazo de 12 meses seguintes ao do balanço). Entretanto, na 

companhia em que o ciclo operacional tiver duração maior que o exercício social, a 

classificação no circulante ou longo prazo terá por base o prazo desse ciclo (HOPP, 

João Carlos 1989).  

 De acordo com Neves (2012) pode-se dizer então que o gestor da tesouraria é 

também o gestor do ativo circulante da empresa, e com isso tem em gera, as 

atribuições de: 

• Controlar as rotinas de crédito e de cobrança, gerindo assim o Contas a receber 

da empresa, informando a área comercial sobre recebimentos ou a falta deles por parte 

de um cliente, podendo inclusive acarretar na suspensão da prestação de um serviço. 

Por este ponto, o Contas a receber também pretende analisar cadastro de clientes 

ativos e potencias e administrar duplicatas. 

• Gestão do Contas a pagar também faz parte do trabalho da tesouraria. Isto 

implica em controlar as cobranças bancárias, os descontos e o que é devido, de modo 

geral. A tesouraria ainda é a responsável pelos dados que compõem a conta caixa no 

balanço patrimonial da empresa. 

• A tesouraria ainda é a responsável pelos dados que compõem a conta caixa no 

balanço patrimonial da empresa. 

• A tesouraria fica responsável então por controlar a conta mais sensível do Ativo, 

a conta Disponível. Isso se explica de uma maneira simples: o que quebra uma 

empresa não é o seu prejuízo, unicamente. Na verdade, o que quebra a empresa é a 

falta de caixa (Xá, 2012), ou seja o que se tem de dinheiro disponível para uso, por 

isso “Disponível”. A conta caixa, por definição contábil, nada mais é que dinheiro 



existente (em espécie) na empresa, sendo o item de maior liquidez (rapidez com que 

pode ser convertido em dinheiro). Quando for necessário usar este dinheiro, ele estará 

à disposição na própria empresa.  

 O Disponível, apesar de extremamente importante, é o Ativo com menor 

rentabilidade, portanto é importante saber administrar com cautela: se houver um 

excesso no Disponível, implica um capital ocioso, desvalorizando, se houver uma 

falta, possivelmente será prejudicial pela falta de liquidez de outros investimentos, 

possivelmente ocasionando em um empréstimo que trará gastos para a empresa. 

 Pode-se dizer então, que a Tesouraria se estrutura conforme a figura a seguir: 

 

Figura 1. Formato de Tesouraria. 

 

 Observando o esquema acima a revista Contab. Vista & Revista v.14 (2003) dá 

um suporte no entendimento de como se faz a aplicação do capital de acordo com a 

definição de três grupos de conta dentro do balanço patrimonial: 



• Estratégicas: São aquelas cuja movimentação e decisão estão 

vinculadas à alta administração da empresam estas envolvem grupo 

do permanente e o grupo do patrimônio líquido. 

• Operacionais: são aquelas que guardam relação com as atividades 

empresariais, estão em movimentos e se renovam dentro de um 

ciclo empresarial - clientes, estoques, fornecedores, obrigações 

trabalhistas e fiscais; são denominadas cíclicas. 

• Táticas: são aquelas de curto e médio prazo normalmente 

administradas pela tesouraria. 

2.2.2 FLUXO DE CAIXA 

 

 Como visto anteriormente, as rotinas financeiras da tesouraria estão 

normalmente associadas ao curto prazo (menos de um ano ou período de exercício). 

Estas rotinas estão intimamente ligadas a um estudo constante que é necessário de ser 

feito pelo setor: a análise do Fluxo de Caixa.   

 Por definição, o Fluxo de Caixa Determinístico é aquele em que se consegue ter 

completa certeza recursos financeiros utilizados e subutilizados. Como na prática isso 

beira o impossível, o que se pode fazer é tentar minimizar os desperdícios (se sobrar 

recurso em conta, é capital ocioso; se faltar, empréstimo para suprir).  

 Para se estruturar um bom planejamento de tesouraria, é necessária além de uma 

boa projeção de fluxo de caixa para o período considerado, uma correta determinação 

do saldo mínimo para a continuidade das operações e uma eficiente gestão dos 

recursos da tesouraria. Conforme demonstrado na figura a seguir (Xa, 2012). 



 

Figura 2: Estruturação do planejamento de tesouraria. Baseado de Gestão da Tesouraria. 

 

 Quanto maior for a certeza de quanto se vai precisar desembolsar, menor deve 

ser a quantidade de recurso extra no caixa, sendo o contrário também verdade: quanto 

maior a incerteza quanto aos recursos que serão necessários, maior deve ser o 

investimento disponível no caixa. 

 Para se estruturar o fluxo de caixa da empresa, precisa se levar em consideração 

alguns fatores principais: Previsão de vendas e os respectivos prazos de recebimentos; 

previsão das compras e os respectivos prazos de pagamento aos fornecedores; 

levantamento dos valores a receber dos clientes, das vendas já realizadas; 

levantamento dos compromissos a pagar aos fornecedores e pagamento de despesas 

operacionais mensais; levantamento das disponibilidades financeiras existentes 

(Marques, 2013). 

 Planilha-se então toda a informação mencionada acima e a partir dessa previsão 

do Fluxo de caixa, é possível começar a estruturar o Contas a pagar, Contas a receber, 

e Caixa, ou seja, fazer a gestão do capital de giro e do ativo circulante.  

2.2.3 CONTAS A RECEBER 

 

 As contas a receber são quantias em dinheiro devidas pelos clientes a outra 

entidade por bens ou serviços entregues ou utilizadas a crédito, mas ainda não pagas 

pelos clientes. Ou seja, contas a receber refere-se às faturas pendentes de uma empresa 
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ou os clientes em dinheiro devem à empresa. A frase “contas a receber” se refere a 

contas que uma empresa tem o direito de receber porque entregou um produto ou 

serviço. Contas a receber, ou recebíveis representam uma linha de crédito estendida 

por uma empresa e normalmente têm prazos que exigem pagamentos devidos em um 

período de tempo relativamente curto, variando de alguns dias a um ano fiscal ou civil 

(Contabilidade Vista & Revista 2003). 

 As empresas registram contas a receber como ativos em seus balanços, uma vez 

que existe uma obrigação legal para o cliente pagar a dívida. Além disso, as contas a 

receber são ativos correntes, o que significa que o saldo da conta é devido pelo 

devedor em um ano ou menos (Oliveira, 2005). Se uma empresa tiver contas a receber, 

isso significa que fez uma venda a crédito, mas ainda não recebeu o dinheiro do 

comprador. Essencialmente, a empresa aceitou uma nota promissória de curto prazo 

do seu cliente. 

 A maioria das empresas opera permitindo que parte de suas vendas seja 

creditada. Às vezes, as empresas oferecem esse crédito a clientes frequentes ou 

especiais que recebem faturas periódicas. A prática permite que os clientes evitem o 

incômodo de fazer pagamentos fisicamente à medida que cada transação ocorre. Em 

outros casos, as empresas rotineiramente oferecem a todos os clientes a capacidade de 

pagamento após o recebimento do serviço BRAGA (1989). Por exemplo, as empresas 

de eletricidade geralmente cobram seus clientes depois que os clientes recebem a 

eletricidade. Enquanto a companhia de energia elétrica espera que seus clientes 

paguem suas contas, a empresa considera as faturas não pagas uma parte de suas 

contas a receber. 

 Contas a receber é um aspecto importante da análise fundamental de uma 

empresa são ativos circulantes, portanto são uma medida da liquidez de uma empresa 

ou capacidade de cobrir obrigações de curto prazo sem fluxos de caixa adicionais. Os 

analistas fundamentais avaliam frequentemente as contas a receber no contexto do 

faturamento, que denominam taxa de rotatividade de contas a receber, que mede o 

número de vezes que uma empresa acumulou em seu saldo de contas a receber durante 

um período contábil. Uma análise adicional incluiria a análise de vendas pendentes de 

dias, que mede o período médio de recebimento do saldo de contas a receber de uma 

empresa durante um período especificado (BRAGA, 1989). 



2.2.4 CONTAS A PAGAR 

 

 Quando uma empresa deve dívidas aos seus fornecedores ou outras partes, estas 

são contas a pagar. Contas a pagar é o oposto de contas a receber. Para ilustrar, 

imagine que a Empresa A presta serviços para a Empresa B e envia uma fatura pelos 

serviços prestados. A empresa B deve o dinheiro, por isso, registra a fatura na coluna 

Contas a pagar. A empresa A está esperando para receber o dinheiro e, por isso, 

registra a fatura na coluna de contas a receber. 

 Contas a pagar são débitos que devem ser pagos dentro de um determinado 

período para evitar a inadimplência. Por exemplo, no nível corporativo, contas a pagar 

refere-se a pagamentos de dívidas de curto prazo a fornecedores. A pagar é 

essencialmente um documento reconhecidamente como obrigação de curto prazo do 

negócio para outro negócio ou entidade. 

 Os controles financeiros são a base do sistema de controles internos da 

organização e é a partir deles que os demais tornam-se viáveis. Segundo o Sebrae 

(2014), “[...] são os instrumentos que permitem ao administrador planejar, organizar, 

coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de sua empresa em determinado 

período” 

 Contas a pagar é uma entrada contábil que representa a obrigação de uma 

empresa de pagar uma dívida de curto prazo a seus credores ou fornecedores ASSAF 

NETO (2002). Aparece no balanço patrimonial no passivo circulante. Outro uso 

comum de contas a pagar refere-se a um departamento de negócios ou divisão que é 

responsável por fazer pagamentos devidos pela empresa a fornecedores e outros 

credores 

 Para registrar contas a pagar, o contador ou contabilista credita a conta a pagar 

quando recebe a conta ou fatura. Então, quando ela paga a conta, ela debita contas a 

pagar. 

 Por exemplo, imagine que uma empresa recebe uma fatura de para materiais de 

escritório. Quando o departamento de contas a pagar recebe a fatura, registra um 

débito de no campo de contas a pagar e um crédito de igual valor para despesas de 

fornecimento de escritório. Como resultado, se alguém olhar para o saldo na categoria 

de contas a pagar, verá o valor total que a empresa deve a todos os fornecedores e 

emprestadores de curto prazo. A empresa então faz um cheque para pagar a conta, de 

modo que o contador insere um débito na conta corrente e insere um crédito na coluna 



de contas a pagar. 

 Ross (2013) explica que Contas a pagar são um tipo de dívida de curto prazo. 

Outras dívidas comerciais de curto prazo incluem despesas como custos de folha de 

pagamento, imposto de renda de negócios e empréstimos de curto prazo. Em contraste, 

as dívidas de longo prazo incluem pagamentos de empréstimos com longos 

vencimentos, títulos a pagar individuais e uma série de outras dívidas pagas a longo 

prazo. 

2.2.5 CAIXA 

 Caixa e várias outras formas de meios de pagamento são medidos em termos de 

seu valor corrente, que é definido. Portanto, quaisquer ganhos e perdas resultantes da 

troca de outros ativos pelo montante dado de caixa ou outras formas de moeda devem 

ter sido reconhecidos; nenhum ganho ou perda deve ser reconhecido com a posse de 

caixa e outras formas de moeda, com a possível exceção de ganhos e perdas de poder 

aquisitivo em períodos de variação do nível de preços. 

 GITMAN, L. J. (2010) quando fala sobre o orçamento de caixa explica que é 

uma das principais ferramentas do planejamento financeiro do curto prazo. Ele permite 

que o gestor financeiro identifique as necessidades e as oportunidades financeiras do 

curto prazo. Uma função importante é ajudar o gestor a identificar as necessidades de 

empréstimos no curto prazo. A ideia do orçamento de caixa é simples: ele registra as 

estimativas de recebimentos de caixa (o caixa que entra) e de desembolsos de caixa (o 

caixa que sai). O resultado é uma estimativa de excedentes ou de faltas de caixa. 

2.2.6  A ROTINA DA TESOURARIA 

 

 Um dos mais renomados sites de empregos atuais o Infojobs, define o 

Tesoureiro como profissional responsável por efetuar todos os lançamentos e baixas 

referentes a recebimentos com cartões de crédito e débito no sistema integrado de 

gestão. 

 Um Tesoureiro realiza pagamento de fornecedores, alimenta o sistema com 

entradas e saídas, efetua atendimento ao cliente (recebimento de cheques devolvidos) e 

fechamento geral. 

 Está sob as responsabilidades de um Tesoureiro atuar com rotinas 



administrativas e financeiras de tesouraria, lançamentos contábeis e conciliações 

bancárias, emitir notas fiscais, despesas realizadas e demais tributos, conferir e lançar 

boletos relativos a compras, cálculos e recebimentos de receitas, fechar o caixa 

diariamente, conferir e lançar cheques, recolher o valor diário armazenado no cofre e 

encaminhar para a empresa de segurança, efetuar conferência do movimento 

financeiro, acompanhar orçamentos e do fluxo de caixa, emissão de cheques, notas 

fiscais e outros documentos referentes ao setor de tesouraria, se responsabilizar pela 

contabilidade, pelas contas e cobranças a receber ou a pagar, controle dos orçamentos, 

o fluxo financeiro e pela organização da caixa da instituição e aplicação de recursos 

financeiros, planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços da tesouraria, elaborar e 

analisar o planejamento do capital, viabilizando os melhores investimentos para 

adquirir valores de forma segura, fazer um estudo verificando qual investimento trará 

maior rentabilidade e saber qual é o limite de crédito mais viável para a instituição, 

verificar as necessidades e negociar uma linha de crédito com menos custos nos 

empréstimos e financiamentos, estudar as operações financeiras com intuito de 

eliminar ou reduzir variações indesejáveis. 

 

Figura 3. A tesouraria e o controle financeiro. Mildenberger, João Henrique. 

 

 A figura 3 acima ilustra o modus operandi da tesouraria: suas responsabilidades 

passam em sequencia pelo crivo da contabilidade, que apura a tributação em cima dos 



recebimentos e pagamentos realizados, filtrando assim o que realmente termina como 

arrecadação da empresa, permitindo uma analise do ciclo apresentado bem como uma 

projeção para próximas atividades (planejamento), retornando então para a tesouraria 

com informações de contas a pagar e a receber, reiniciando o ciclo (Mildenberger, 

2010). 

 As rotinas da tesouraria, bem como informadas na figura 3, demonstram que 

praticamente toda a atividade e rotina está ligada ao fluxo financeiro. 

 

Figura 4. Rotinas da tesouraria. Mildenberger, João Henrique 

 O setor de tesouraria deve ficar atento a toda a rotina financeira da empresa, 

controlando as receitas despesas, custos, envolvimento com os bancos e as aplicações 

financeiras realizadas: 

•  Transparência do gasto público. 

“Art. 8º – Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica 

serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que 

em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.” 

 “Art. 50 – Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a 

escrituração das contas públicas observará as seguintes: 

 I – a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os recursos 

vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e escriturados 

de forma individualizada;” 



(Lei Complementar 101/2000) 

 

 Existem casos em que se é necessária uma revisão nas atividades e atitudes da 

tesouraria, frisando a melhoria nos processos financeiros processados. Para que se 

tenha fluidez nas operações da organização, deve-se ter cautela na implementação do 

projeto de melhoria no sentido de programar uma nova formatação de determinado 

processo. A mudança organizacional combina alterações internas nos valores com 

alterações externas nos processos. Isso significa que não basta mudar as estratégias, as 

estruturas e os sistemas, é necessário também mudar a forma de encará-la por parte 

dos indivíduos. 

 Primeiramente, para que se defina queira encontrar os pontos a serem mudados 

na companhia, é necessário fazer o questionamento: Qual indicador de desempenho 

está sendo buscado? Aqui, pode-se cair no problema de agenciamento tratado 

anteriormente, já que o lucro pode ser um fator de importância mais relevante para os 

acionistas enquanto novas operações podem ser o objetivo do BOARD Ross (2013). 

 Diferentes stakeholders costumam usar indicadores diferentes avaliar a eficácia 

de uma organização. O lucro pode ser mais importante para os acionistas do que para 

os trabalhadores ou clientes. Fornecedores, clientes, funcionários e pessoas da 

comunidade em geral, que são afetados pelos produtos e serviços (e poluição) 

produzidos por uma organização, todos terão seus próprios pontos de vista sobre o que 

deve ser levado em consideração ao avaliar se é efetivo. 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A GESTÃO POR PROCESSOS 

3.1. DEFINIÇÃO 

 

 Não existe um produto ou serviço sem que haja um processo. Da mesma 

maneira, não existe um processo sem um produto ou serviço. Assim posto por 

Harrington (1993), algumas palavras chave precisam ser definidas para que se dê 

continuação: 

• Sistema. Os controles aplicados a um processo para assegurar que ele esteja 

operando de modo eficiente e eficaz. 

• Processo. Qualquer atividade que recebe uma entrada (input), agrega-lhe valor e 



gera uma saída (output) para um cliente interno ou externo. Os processos fazem uso 

dos recursos da organização para gerar resultados concretos. 

• Processo produtivo. Qualquer processo que entra em contato físico com o 

produto ou serviço que será fornecido a um cliente externo, até o ponto em que o 

produto é embalado (por exemplo, a manufatura de computadores, preparação de 

alimento para consumo em massa, refinação de petróleo, conversão de minério de 

ferro em aço. Não inclui os processos de transporte e distribuição). 

• Processo empresarial. Todos os processos que geram serviço e os que dão 

apoio aos processos produtivos (por exemplo, processos de atendimento de pedido, de 

mudança de engenharia, da folha de pagamento, planejamento de processo de 

manufatura). Um processo empresarial consiste num grupo de tarefas interligadas 

logicamente, que fazem uso dos recursos da organização, para gerar resultados 

definidos, em apoio aos objetivos da organização. 

• Organização. Qualquer grupo, empresa, corporação, divisão, departamento, 

fábrica, escritório de vendas, etc. 

• Função. Um grupo dentro de uma organização funcional. São funções típicas 

vendas e marketing, contabilidade, engenharia, contabilidade, engenharia de 

desenvolvimento, compras e qualidade assegurada. 

• Departamento. Um gerente ou supervisor, e todos os empregados subordinados 

a ele.  

 Sendo assim, para a implementação do Gerenciamento de Processos de Negócio 

ABPMP – CBOK (2013), é necessário aplicar conceitos de BPM, tais quais 

Modelagem de Processos, Análise de Processos, Desenho de Processos, 

Gerenciamento de Desempenho de Processos que serão discutidos mais à frente.  

3.2. MODELAGEM DE NEGÓCIOS 

 

 Modelagem de Negócios é o conjunto de atividades envolvidas na criação de 

representações de processos de negócio existentes ou propostos. Pode prover uma 

perspectiva ponta a ponta ou uma porção dos processos primários, de suporte ou de 

gerenciamento ABPMP – CBOK (2013). Os processos primários são aqueles que 



agregam valor diretamente para o cliente e representam as atividades essenciais que a 

empresa executa para cumprir sua missão. Eles constroem a percepção de valor do 

bem ou do serviço e estão diretamente ligados à experiência de consumo. Os processos 

de suporte, como o próprio nome já diz, têm como principal função dar suporte aos 

processos primários ou aos gerenciais, agregando valor a eles. Podem ser 

fundamentais e estratégicos para a gestão organizacional, uma vez que proporcionam 

aumento da efetividade dos processos primários. Já os processos gerenciais são 

aqueles responsáveis pela mensuração, controle e monitoramento do presente e do 

futuro do negócio, mas não agregam valor diretamente ao cliente e são responsáveis 

pela coordenação dos processos primários e de suporte. 

  Harrington (1993), define os processos em Macro-processos, Subprocessos, 

Atividades e Tarefas, sendo um macro-processo pode ser subdividido em sub-

processos, que são inter-relacionados de forma lógica, isto é, nas atividades 

sequenciais que contribuem para a missão do macro-processo. Um macro-processo 

também pode ser dividido em vários subprocessos para aperfeiçoar o macro-processo 

e/ou criar um enfoque em um problema especifico, numa área de alto custo, ou numa 

área que gera grandes atrasos.  Todo macro-processo ou sub-processo é constituído de 

um determinado número de atividades (por exemplo, verificar se determinada sala está 

preparada para realizar uma reunião). As atividades são as coisas que ocorrem dentro 

de todos os processos. Como o nome indica, elas são as ações necessárias para 

produzir um resultado particular. As atividades constituem a maior parte dos 

fluxogramas. Cada atividade é constituída por um determinado número de tarefas. 

 Normalmente, as tarefas são executadas por indivíduos ou por pequenas equipes 

e elas constituem os menores micro enfoques do processo. 



 

Figura 5. Elaboração própria baseado no modelo disponível em Harrington (1993). 

 

 

Um modelo de processos se utiliza de itens que representam 

atividades, eventos, decisões condições e outros elementos referentes 

ao processo; o modelo de processos, para melhor visualização do 

usuário, pode conter ilustrações e informações sobre: 

• Ícones (representando elementos do processo) 

• Os relacionamentos entre os ícones 

• Os relacionamentos dos ícones com o ambiente  

• Como os ícones se comportam ou o que executam 

(Harrington, 1993) 

 

 Cada tipo pode ser definido como: 

• Macroprocessos: atividades pelos quais a organização cumpre sua 

função.  Devem estar alinhadas aos objetivos de suas unidades organizacionais;  

• Processos: grupo de atividades inter-relacionadas e sequenciais que 

transformam insumos em produtos e serviços;  

• Subprocessos: possuem maior nível de detalhamento, demonstrando os 

fluxos de trabalho e as atividades necessárias para a execução de cada processo; 

• Atividades: ações executadas dentro dos processos ou dos subprocessos;  



• Tarefas: atividades a serem realizadas dentro de um período de tempo 

definido, informando como algo é executado, de forma específica. 

 

 

Figura 6. FONTE: Elaboração própria baseado no Uso de modelos BPM CBOK V3.0 

(2013) 

 

 A aplicabilidade então dos processos funcionais dentro de uma companhia 

brasileira está hierarquicamente ligada à Diretoria de executivos em concordância com 

os comitês executivos, assim como sugere Ross (2013). Os processos funcionais 

acontecem paralelamente com a operação, que destrincha as linhas de negócio da 

empresa para que ela siga operando.   
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Figura 7. Fonte: Adaptado de Quadro organizacional simplificado de uma empresa brasileira. 

Ross (2013) 

4. O ESTUDO DE CASO 

 

 A fim de compreender e colocar em prática as questões teóricas apresentadas 

nos capítulos anteriores foi realizado um estudo de caso em uma empresa do ramo de 

agenciamento e afretamento de navios de cabotagem e longo curso. Esse estudo deu-se 

a partir da observação do procedimento no local de trabalho e do questionamento dos 

parceiros de trabalho. 

4.1 METODOLOGIA 

 Para realizar o estudo de caso de forma clara e específica, o levantamento de 

informações se deu a partir da observação no local de trabalho, tentando entender como 

estava acontecendo o processo em questão e porque ele era considerado ineficiente 

pelos funcionários das áreas financeira, contábil e de controladoria.  

 Depois de fazer uma análise sobre os fatores que estavam dificultando o 

processo e organizá-los através do mapeamento das tarefas, descobriu-se que o gargalo 

operacional estava relacionado a certo despreparo dos funcionários da empresa quanto a 

questões mais simples relativas às áreas financeiras, mas que não atrapalhavam 

diretamente na operação e então não era dada a devida importância por eles. 

 Entendido o problema, foi proposta uma solução para a situação: uma área de 

Compras/Faturamento seria criada subordinada a Tesouraria para suprir a defasagem de 



conhecimento dos funcionários de área operacional, técnica e comercial, a fim de evitar 

desgastes tanto entre as informações financeiras, quanto entre os funcionários.  

 De forma sintetizada, a organização das etapas envolvidas no desenvolvimento 

do estudo foi realizada da seguinte maneira (Quadro 1):  

ETAPAS DESCRIÇÃO 

Apresentação da empresa Breve reconhecimento da empresa e sua área de atuação 

Premissas organizacionais Missão, visão e valores. 

Cenário atual 
Reconhecimento de como se encontra a empresa e quais os 

problemas processuais 

Organograma Apresentação da estrutura organizacional 

Análise do ponto de vista da 

Tesouraria 
Análise do fluxo das informações financeiras 

Análise do ponto de vista da 

Gestão por Processos 
Entendendo como o processo está ocorrendo 

Mapeamento do processo Mapeamento de acordo com o uso dos modelos 

Indicadores de desempenho Indicadores que impactam o resultado 

Desenvolvimento da área de 

Compras/Faturamento 
Como foi feito e como será utilizado 

Quadro 1. Fonte: elaboração própria 

4.2 A EMPRESA 

 A empresa XYZ é uma empresa na área de navegação, focada em cabotagem, 

transportes de longo curso apoio marítimo e ship management. Esta empresa atua 

basicamente afretando navios estrangeiros de modo que eles possam fazer o transporte 

pela costa brasileira em seis segmentos estratégicos: armação, administração e operação 

de navios; transporte feeder de contêineres; transporte de granéis sólidos e líquidos; 

transporte de carga geral e veículos e operação de apoio marítimo. Além disso, os 

reparos que acontecem nas embarcações afretadas são todos comandados pela empresa 

XYZ, e apesar de seus gastos com os reparos serem reembolsados pelo armador 

(proprietário do navio) em forma de custeio, eles devem ser adiantados pela Empresa 

XYZ.  

 Como era de se esperar, o afretamento dos navios estrangeiros é de um valor 

bastante elevado, por isso além da operação normal de afretamento, pode-se dizer que 



existe uma espécie de Pesquisa e Desenvolvimento na Empresa XYZ e este setor está 

encarregado de construir um navio para a empresa, podendo assim fazer também o 

transporte de cabotagem sem a necessidade de ter um armador.  

 Este ativo em construção é um investimento de elevado potencial de risco, vários 

estaleiros do Rio de Janeiro e do Brasil estão passando dificuldades financeiras por 

conta da situação complicada em que o país se encontra economicamente. Sendo assim, 

o poder de barganhar da empresa XYZ para conseguir os menores preços com os 

fornecedores para construção do navio, bem como conseguir os contratos de valores 

mais elevados com os clientes são diferenciais imensos, mas é extremamente importante 

também o controle de todas as informações financeiras e fiscais. 

  Descobrir um fornecedor com o menor preço de mercado disponível pode 

atrapalhar no discernimento do funcionário que não sabe bem como funciona a apuração 

fiscal. A contratação de um fornecedor que não emita a nota fiscal para um ativo em 

construção pode ser um problema sério. Por mais que o serviço prestado venha a ser 

mais barato que por outro, a falta desta nota fiscal referente a um ativo em construção 

acarreta no não abatimento de Imposto de Renda no final do período do exercício. 

Acontecendo para apenas um caso de valor não tão significativo, pode não ser nada 

demais, passando inclusive despercebido ou ainda sendo entendido como uma falha 

calculada; agora em situações recorrentes para valores mais sensíveis, a empresa precisa 

se preocupar. 

 Como não é do feitio de engenheiros (principal força de trabalho das áreas 

operacionais e técnicas) terem conhecimento sobre os sistemas de tributação, é comum 

acontecer situações em que eles esquecem, não se atentam ou simplesmente ignoram se 

o fornecedor oferece ou não nota fiscal, afinal para eles seria mais importante entregar 

uma determinada obra ou demanda pronta do que se preocupar com esses detalhes. 

4.3 PREMISSAS ORGANIZACIONAIS 

 A missão da empresa é satisfazer o cliente, buscando as melhores soluções do 

mercado, com postura ética, diferenciando-se pela qualidade dos serviços e, 

principalmente, por um atendimento exemplar. A visão da empresa é ser referência no 

mercado na administração e operação de embarcações, sendo a satisfação de nossos 

clientes - fretadores e afretadores - a principal meta. Os valores empresariais incluem 

Trabalho em equipe, Profissionalismo, Respeito, Integridade.  



4.4 O CENÁRIO ATUAL DA EMPRESA XYZ 

 Por ser uma empresa voltada para a área de navegação, a maior parte do quadro 

de funcionários tem seus conhecimentos mais centralizados nisso, deixando de lado 

aspectos mais comuns observados em outras companhias. Sendo assim, está na mão dos 

setores de Contabilidade e de Tesouraria ensinarem os funcionários a operar dentro do 

sistema MXM WEB, como fazer os registros dos processos, consultar determinadas 

informações dentre outros fatores. Este sistema basicamente compila todas as 

informações do que acontece operacionalmente na empresa, desde a requisição de 

compra ou pagamento de um produto ou serviço até a baixa desta requisição, ou seja, 

até a informação que esta foi paga. 

 O caminho correto para o fluxo da informação financeira seria simples, ao 

identificada a necessidade de se adquirir um produto ou serviço, é feita uma requisição 

de pagamento ou de adiantamento;  

• Requisição de Pagamento: O fornecedor emite a nota fiscal mesmo sem 

receber pelo serviço 

• Requisição de Adiantamento: O fornecedor apenas irá fornecer a nota 

fiscal se for feito o pagamento adiantado pelo serviço prestado. 

 

 

Figura 8. Fonte: elaboração própria 
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4.5 O ORGANOGRAMA EMPRESARIAL 

 Atualmente a Empresa XYZ conta com uma matriz no Rio de Janeiro contendo 

trinta (30) funcionários e algumas filiais denominadas de escritórios regionais 

localizados próximas aos portos de maior atuação da empresa com o quadro de 

funcionários mais reduzido. A empresa conta com três sócios proprietários, que 

constituem a diretoria. 

 Um sócio se responsabiliza mais pela parte financeira da empresa, ficando 

subordinadas a ele às áreas financeiras e a controladoria, sendo que a controladoria 

engloba também a parte contábil da empresa. Outro sócio fica a cargo da área jurídica e 

comercial da empresa, enquanto o último supervisiona as áreas responsáveis pela parte 

operacional, técnica e de QSMS (qualidade, segurança, meio ambiente e saúde). 

  A área comercial é a responsável por manter contato com o cliente, negociar 

novos contratos e solicitar a área financeira/contábil as informações a serem inseridas 

no sistema para faturamento quanto às operações que vão ocorrer.  

 A área operacional e a área técnica têm funções paralelas. A operacional se 

responsabiliza por manter a empresa em operação, ou seja, tudo que se estende a 

reparos, manutenção compras, solicitação de serviços para que os acordos comerciais 

continuem em funcionamento, são de responsabilidade da área operacional. A área 

técnica, porém, está infundida no ativo em construção, ou seja, tudo que cerca a 

atividade de construção do navio próprio é de responsabilidade da área técnica. 

  O setor jurídico tem a função de manter a empresa informada se todas as 

atividades a serem desenvolvidas estão dentro do que permite a Lei, analisando 

contratos, instruindo outros setores sobre determinadas atividades, mantendo contato 

com os órgãos reguladores e demais eventualidades dentro do que pode ser legal e 

judicial. A área de QSMS tem a função parecida com a jurídica quanto à atuação, 

enquanto uma observa as normas legais, a outra procura avaliar e instruir os 

funcionários a seguirem as normas de QSMS para melhor operação e segurança da 

empresa e da sociedade. 

 A área de Recursos Humanos é bem básica, se concentrando apenas na 

contratação e demissão de funcionários, regulação da folha de ponto e trâmites com a 

folha de pagamento.  



 A Controladoria se estende como um direcionamento da intenção da diretoria 

quando ao plano da empresa, ela é composta por um Controller que tem a 

responsabilidade de supervisionar a área contábil. A contabilidade, por sua vez, cuida 

resumidamente da parte fiscal e tributária da empresa. A área financeira, composta pela 

tesouraria, tem a responsabilidade de controlar o contas a receber e a pagar, cadastro de 

fornecedores e clientes, gerenciamento da conta Disponível entre outras atribuições 

rotineiras. 

4.6 ANÁLISE DO PONTO DE VISTA DA TESOURARIA 

 

 A tesouraria vê o fluxo de informações financeiras da forma que está 

acontecendo atualmente como ineficiente. As requisições de pagamento são feitas e as 

aprovações demoram a acontecer, gerando um estresse entre o funcionário que 

requisitou e o fornecedor que não recebeu. As requisições de adiantamento também são 

um problema; por ter um caráter mais urgente, muitas vezes as informações não são 

inseridas no sistema e são requisitadas por telefone, havendo um desvio do processo e 

permitindo assim que a tesouraria fique exposta a erros e submetida à falta de 

informação das operações. 

4.7 ANÁLISE DO PONTO DE GESTÃO DE PROCESSOS 

 

 Como dito anteriormente, a análise do processo deve ser apresentado como o 

processo está acontecendo de fato, ou seja, como ele está sendo realizado atualmente. 

Essa análise é essencial para que o mapeamento dos processos seja feito de forma 

idônea, permitindo visualizar as lacunas e falhas das tarefas e porque elas estão 

acontecendo. Nesta análise devem ser levados em consideração quem é responsável pela 

execução da atividade e como ela está sendo realizada, passo a passo, observando os 

detalhes que possam conter informações importantes para a identificação do problema. 

 

 

 

 

 



 

ETAPA DESCRIÇÃO 

PRIMEIRA 

►A tesouraria identifica que há uma requisição de pagamento sem a 

nota fiscal.  

► A tesouraria identifica que há uma requisição de adiantamento 

pago e sem o documento fiscal que comprove este valor. 

SEGUNDA 

► Após identificar o problema, é solicitada a área responsável que  

envie o(s) documento(s) caso já o(s) tenha ou solicite ao cliente que 

emita. O mesmo processo é seguido tanto para a Requisição de 

pagamento quanto de adiantamento. 

TERCEIRA 

► Os documentos depois de adquiridos, são inseridos no sistema.  

► Se for uma requisição de pagamento, é inserido dentro da própria 

requisição. 

► Se for uma requisição de adiantamento, é criada uma requisição 

de pagamento com o devido documento fiscal para abater do 

adiantamento. 

QUARTA 
► Depois de inserido no sistema, a tesouraria é notificada e faz os 

devidos registros sistêmicos dentro do MXM WEB  

QUINTA 

► Agora com o processo alinhado, a contabilidade consegue fazer a 

apuração fiscal e tributária com as informações devidas. Se todo este 

processo de correção for realizado dentro do mês de competência, as 

chances dos prejuízos fiscais serem zero aumentam. 

Quadro 2. Fonte: elaboração própria 

 

 O principal problema acontece quando a área responsável não envia a 

documentação fiscal a tempo e tanto a contabilidade quanto a tesouraria ficam expostas 

e informações erradas, e em determinados casos, devem apurar os impostos em cima 

destas operações de forma diferente, pois não conseguem comprovar esta despesa. 



 Para uma empresa que tem a intenção de se mostrar correta quanto as suas 

operações financeiras, isso é muito ruim, pois em uma auditoria dificilmente esta 

situação passaria desapercebida e causaria um estresse extremamente evitável se apenas 

os procedimentos tivessem sido seguidos desde o primeiro momento. 

4.8 MAPEAMENTO DO PROCESSO 

 Para fazer o mapeamento do processo, será utilizada a técnica 5W2H, Esta 

técnica consiste em conhecer o processo respondendo às seguintes questões: What, 

Where, Who, When, Why, How e How much, que podemos traduzir como O quê, 

Onde, Quem, Quando, Por que, Como e Quanto. 

 

Figura 9. Fonte: Blog Nomus. 

• WHAT: O que será feito? 

Será criada uma área de compras/faturamento. 

• WHY: Por que será feito? 

O motivo é porque atualmente existe uma falha processual 

• WHERE: Onde será feito? 

Dentro da própria matriz, no setor de tesouraria. 

 



• WHEN: Quando será feito? 

Será feito imediatamente após a estruturação das responsabilidades da área de 

compras/faturamento 

• WHO: Por quem será feito? 

Será feito pelo setor financeiro em conjunto com a controladoria  

• HOW: Como será feito? 

Serão estruturadas as atribuições da área, o que se espera dela e do funcionário 

que vier a ocupá-la e em seguida será solicitado ao RH que contrate esta pessoa. 

• HOW MUCH: Quanto vai custar? 

O preço vai flutuar de acordo com o valor do computador que será adquirido 

para este funcionário, o valor do próprio funcionário, e o que mais ele for 

utilizar já disponível na empresa. 

4.9 INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

 A partir da análise anterior e do mapeamento do processo, visando a elaboração 

de uma proposta de melhoria sólida direcionada para a evolução dos resultados e de 

servir como referência para o processo a partir da criação de estratégias de melhoria, 

foram escolhidos os seguintes indicadores de desempenho para o processo de 

requisições:   

• Número de pausas na sequencia de trabalho por mês por não aprovação 

das requisições: quanto menor for este número na tesouraria e na 

contabilidade, melhor será o cenário financeiro da empresa. Entende-se que 

o valor do HH (Homem-Hora) também acaba sendo como algo a ser evitado, 

já que estas pausas podem ocasionar em acúmulos de trabalho em paralelo, 

gerando estresse, hora extra e desconforto no fornecedor. 

 

• Quantidade de adiantamentos sem compensação: quanto menor for este 

número, menores serão os gastos dependidos com o fornecedor. Entendendo 

que nem sempre o valor adiantado é realmente o que o fornecedor vai 

compensar com a nota fiscal, é possível que certa quantia fique de crédito 

para um serviço futuro, sendo assim, ter essa quantidade reduzida ao máximo 

evita que se use o Disponível da empresa desnecessariamente. 



• Qualidade do serviço: entendendo por qualidade no serviço a eficiência 

da tesouraria quanto à identificação dos recebimentos por parte do cliente 

para notificar a área comercial se este é ou não um bom pagador e também 

como agilidade nas transações financeiras da empresa, quanto maior e 

eficiente, melhor. 

4.9 DESENVOLVIMENTO DA ÁREA DE COMPRAS/FATURAMENTO 

 

 Por lidar com diversos fatores tributários e financeiros, o ideal é que a pessoa 

responsável por esta área de compras/faturamento tenha já uma experiência na área, 

com a formação superior completa nas áreas de administração ou contabilidade e que 

saiba usar o Excel nas suas funções mais essenciais, como Tabela Dinâmica, PROC V, 

PROC H, SOMA, SOMASE, SE, etc.  

 Alguns aspectos importantes devem ser tomados em conta, tais como: clientes 

que serão atendidos (qual o nível do cliente; quanto ele pode oferecer; o que ele 

precisa); quem é a concorrência e o que ela oferece. Para fazer o faturamento, as 

informações providas pela área comercial à tesouraria serão de extrema importância, 

pois essa informação municiará o faturamento para que não se incorram erros. O 

faturamento levará em conta também aspectos contábeis, como a retenção ou não do 

ISS, precificação de acordo com a tributação e etc. O faturamento será uma ponte entre 

as áreas comercial, financeira e contábil. 

Para a parte de compras, que é o ponto focal, efetivamente deverá se ater a alguns 

pontos específicos:  

• Seleção de Fornecedores: 

 O objetivo seria ter um menor número de fornecedores para se obter maior poder 

de barganha e, consequentemente, menores custos e maior suporte do fornecedor (por 

tornar-se uma conta mais atrativa). Adicionalmente, um número menor de fornecedores 

significa menores despesas envolvendo número de funcionários (compradores e 

assistentes) e simplificação nos controles. No processo de seleção serão ponderados 

vários aspectos: participação de mercado; relação do fornecedor com a rede; preço e 

margem; política comercial (pedidos mínimos, “carregamento” de pedidos; tratamento 

devoluções; suporte a promoções); e capacidade de expansão (para atendimento a várias 

unidades e regiões). 



• Avaliação de Desempenho do produto e fornecedor:  

 Essa avaliação considera os seguintes elementos: vendas; compras; margem 

bruta; verbas recebidas (em mercadoria e dinheiro); quebras; valor e dias de estoque; 

valor e dias de crédito; e nível de serviço. 

• Abastecimento: 

 Tanto a ruptura (falta de mercadoria) quanto o sobre-estoque (excesso de 

mercadoria) são reflexos de problemas de abastecimento. Cabe à área de compras 

suportar informações sobre os parâmetros de abastecimento, analisar estoques sem uso 

há vários dias, informar problemas iminentes envolvendo fornecedores e revisar a 

carteira de pedidos pendentes. 

• Atividades de Controle: 

 São analisados os novos produtos e fornecedores a serem introduzidos, 

estabelecendo-se objetivos de vendas e lucros e prazo de avaliação.  

• Visita à concorrência: 

 Essa é uma atividade de controle “visual”. Ao visitar-se tanto a loja como a 

concorrência compara-se o sortimento, promoções, nível de preços e, eventualmente, 

descobre-se novos fornecedores. 

• Negociação Anual 

 Neste momento se discute os objetivos tanto ta empresa XYZ quanto do 

fornecedor (se chave) e é buscado um alinhamento. Dependendo da relação com o 

fornecedor e do desempenho desse fornecedor a estratégia definida será aquela de 

reduzir sua participação, desenvolvendo outro fornecedor já que os fornecedores serão 

classificados de acordo com o nível de vendas e lucros. 

• Instrução aos colaboradores 

 A área de compras/faturamento ficará responsável por entrar em contato com os 

colaboradores que tiveram falhas nos seus processos, instruindo-os em como agir. Este 

constante contato, tem o objetivo primário de servir como um filtro das informações que 

serão disponibilizadas à tesouraria, mas em paralelo, servirá também como um 

treinamento e consultoria para as outras áreas sobre como realizar as requisições, que 

contas contábeis atrelar nas requisições de acordo com cada situação e por fim facilitar a 

apuração e tributação da área contábil. 



 Com estas atribuições à área de Compras/Faturamento, o nível de retrabalho e 

desvio de processo dentro da empresa deve se reduzir a ponto de não haver mais o 

desgaste de antes. Melhorando a visão tanto do fornecedor para com a empresa assim 

como a do cliente. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O intuito inicial do trabalho foi de desenvolver uma estratégia que auxiliasse a 

realização das atividades da empresa de forma mais linear e límpida possível. Com o 

auxílio das ferramentas apresentadas, o estudo se propôs a desenvolver uma solução 

para as falhas no processo que vinham sendo apresentadas e assim melhorar a visão da 

empresa tanto internamente entre as áreas quanto com os seus clientes e fornecedores 

que passarão a olhar para a Empresa XYZ como uma empresa eficiente, que atende suas 

expectativas e lhes trás satisfação.  

 Muito se fala sobre Custo Brasil e muito desse custo está atrelado ao transporte, 

sendo assim, o que a Empresa XYZ puder fazer para minimizar o estresse do cliente no 

processo será um fator chave para fidelizar este cliente e se destacar positivamente na 

sua concepção. No cenário das empresas de cabotagem, principalmente, que precisam 

da confiança do cliente para alcançar sucesso no mercado, a organização das 

informações e a estruturação correta dos processos é indispensável para evitar perdas 

processuais e, consequentemente, garantir que os clientes saibam que a empresa está 

disposta a resolver todo e qualquer problema que venha a ocorrer com sua carga, 

tornando uma experiência satisfatória.  

 Quanto aos fornecedores, peças chave no atual cenário da companhia, é de 

extrema importância fazer com que eles se sintam amparados e com um bom cliente. 

Ter a fama de bom pagador e manter um relacionamento comercial amigável é um dos 

fatores que permitem uma negociação de um preço mais favorável, um prazo mais 

longo para se realizar um pagamento ou ainda prestações mais estendidas, de modo a 

não comprometer o Disponível da empresa.   

 Após análise das ferramentas de Gestão por Processos, é possível perceber a 

importância da adequação interna das organizações de forma a aperfeiçoar a realização 

do trabalho. Com isso, a empresa deve buscar se adaptar ao bom uso de tecnologias, 

sobretudo das funcionalidades que o MXM WEB disponibiliza e da própria força de 



trabalho interna de modo que possam proporcionar melhorias, diminuindo a burocracia, 

retrabalho e visando agregar valor ao cliente e ao fornecedor, garantindo a fidelização 

deles.  

 Na empresa XYZ foi possível observar que, por se tratar de processos 

estritamente operacionais, os processos precisam ser simples e claros, tanto para os 

diretamente envolvidos com as áreas financeiras quanto para os profissionais mais 

focados nas áreas operacional e técnica, mantendo o engajamento e a motivação entre a 

equipe e a fluidez das tarefas que precisam ser realizadas. Ainda, as informações 

precisam ser assertivas e objetivas, de fácil entendimento para o setor de 

compras/faturamento, evitando erros no preenchimento de dados e o insucesso da 

compra ou do envio do faturamento ao cliente. Os funcionários precisam entender o 

porquê de estarem sendo solicitadas as informações e o que será feito com elas, 

passando assim credibilidade de que a empresa está no rumo certo, transmitindo assim 

uma imagem boa para quem vê de fora garantindo a confiabilidade e a imagem positiva 

da empresa diante do mercado.  

 Especificamente a falha no processo das requisições, escolhida como objeto para 

ser estudado, era moroso e exaustivo, as vezes toda uma sequencia de atividades ficava 

travada por conta da falta da informação fiscal, desperdiçando por muito o HH dos 

funcionários do setor de tesouraria a abaixando a produtividade deles.  

 Para resolver o processo das falhas do trânsito das informações, necessárias para 

a conclusão do processo, foi proposta a instauração de uma área de 

compras/faturamento, buscando aperfeiçoar e reduzir a ponto de quase zerar os 

retrabalhos. A proposta se baseia na ideia de que a área criada entrará em contato com 

os funcionários que fizeram as requisições e os instruirão de como devem agir, 

corrigindo seus erros. 

 É importante mencionar, também, que este contato da área de 

compras/faturamento com outras áreas da empresa, pode facilitar que os funcionários 

parem de incorrer no mesmo erro de sempre, conscientizando eles sobre as implicações 

que vão incorrer se os processos não forem seguidos de maneira adequada. Assim 

acontecendo, o volume dos contatos da área de compras com estas outras áreas da 

empresa tenda a diminuir, funcionando então mais como um filtro das informações 

passadas para as outras áreas, e se dedicando mais no contato com os fornecedores e 

clientes. 



 Portanto, a principal colaboração desse trabalho foi demonstrar, através do 

estudo de caso, os benefícios existentes no mapeamento de processos, permitindo 

identificar as falhas e lacunas no processo e propor as melhorias pertinentes aplicados 

diretamente à da Gestão da Tesouraria, com foco na mudança da cultura organizacional 

proporcionada pelo redesenho do processo, inserindo mais uma área no escopo dos 

processos; o trabalho se limita a demonstrar a importância do treinamento do pessoal 

para que a melhoria seja implementada com sucesso, pois de nada adianta investir em 

segmentação se os funcionários não souberem usá-la adequadamente.  

  Recomenda-se que a diretoria da Empresa XYZ estude a proposição feita e 

também, se necessário, aplique o mesmo estudo para outros processos da empresa que 

podem estar falhando por falta de um fluxo coeso de informações. Basicamente, é 

recomendado que a estrutura financeira passasse a adquirir o formato abaixo: 

 

 

Figura 10. Fonte: Elaboração própria. 
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