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RESUMO

o presente estudo tem por objetivo saber a importância da utilização das ferramentas financeiras

nas tomadas de decisões das Micro e Pequenas Empresas (MPE). Essas ferramentas financeiro-

administrativas são ensinadas nas universidades e em cursos profissionalizantes de forma a

controlar as entradas e saídas de dinheiro da empresa e se resumem em Planejamento Financeiro,

Demonstrativo do Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial, e Demonstrativo do Resultado do

Exercício, além de apresentar algumas formas de planejamento financeiro e tipos de concessões

de créditos e financiamentos destinados as empresas deste porte. Para complementar a

apresentação das ferramentas geralmente utilizadas, foi feito um estudo de caso em uma

microempresa com o intuito de identificar se as ferramentas apresentadas pelas Universidades

são, de fato, utilizadas pelas MPE. Através do estudo de caso pode-se perceber que as MPE

utilizam estas ferramentas tanto para controlar as entradas e saídas de caixa da empresa quanto

no auxílio nas tomadas de decisões com novos investimentos.

Palavras-chave: Micro e Pequena Empresa (MPE), planejamento financeiro, demonstrativo de

fluxo de caixa, balanço patrimonial, demonstrativo do resultado do exercício, financiamento.
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ABSTRACT

The present study aims to know the importance of using financiai tools in decision making of

Micro and Small Enterprises (MSE). These financiai and administrative tools are taught in

universities and vocational courses in order to control the inputs and outputs of company money

and are summarized in Financiai Planning, Cash Flow Statement, Balance Sheet and Statement

of Income, plus present some forms of financiai planning and types of credits and grants funding

for companies of this size. To complement the presentation of the tools commonly used, it was

done a case study on a micro-enterprise in order to know if the tools provided by universities are

in fact used by MSE. Through the case study can be seen that the MSE use these tools to control

both the inputs and outputs of the company's cash as aid in making decisions on new

investments.

Keywords: Micro and Small Enterprise (MSE), financiai planning, cash flow statement, balance

sheet, statement of income, funding.



5

ÍNDICE

-1. INTRODUÇAO 10

1.1. Contexto 10

1.2. Ol>jeti~os 11

1.2.1. Geral: 11

1.2.2. Específicos: 11

2. MICROEMPRESA E PEQUENA EMPRESA(MPE) 12

2.1. Importância Socioeconômica das Microempresas e Pequenas Empresas no Brasil

13

2.2. Porte e Classificações de Micro e Pequenas Em presas (MPE) 15

2.3. Gestão das Micro e Pequenas Empresas 16

3. GESTÃO FINANCEIRA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS(MPE) 18

3.1. Demonstrati~os Financeiros 19

3.1.1. Demonstrativo de FIuxo de Caixa (O FC) 19

3.1.2. Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE) 21

3.1.3. Balanço Patrimonial (BP) 22

3.2. Planejamento Financeiro 24

3.2.1. Financiamentos 25

3.2.2. Capita I de Giro 28

3.3. Principais Prol>lemas Financeiros das Micro e Pequenas Empresas 29
,

4. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 31

4.1. Estudo de Caso 31

4.2. Roteiro de Entre~ista 31



4.3.

6

Como será realizada a pesquisa 32

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 33

5.1.
5.2.
5.3.

Apresentação da Organização 33

Apresentação dos Resultados 34

Discussão 40

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 42

7. REFERÊNCIAS
,

BIBLOG RAFI CAS 43

8. ANE~O 47

8.1. Anexo 1 - Roteiro de Entrevista 47



7

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Classificação do Porte da Empresa em Relação ao Faturamento Anual 15

Quadro 2. Demonstrativo de Fluxo de Caixa 20

Quadro 3. Demonstrativo do Resultado do Exercício 22

Quadro 4. Balanço Patrimonial 23

Quadro 5. Linhas de Financiamentos BNDES 26

Quadro 6. Aumento e Redução da Necessidade de Capital de Giro 29

Quadro 7. Distribuição de Funcionários ~ 33



8

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Sistema Integrado Comercial 35

Figura 2. Menu Financeiro do SIC 36

Figura 3. Planilha de Fluxo de Caixa Recepção 36

Figura 4. Planilha de controle de clientes com contrato 37

Figura 5. Planilha de controle de gastos gerais 38

Figura 6. Planilha de controle de comissões dos vendedores e revendas 38



9

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social

Produto Interno Bruto

Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa Operacional

Demonstrativo do Resultado do Exercício

Balanço Patrimonial

Instituto Nacional de Seguridade Social

Empresa de Pequeno Porte

Ativo Circulante

Passivo Circulante

Pequenas Empresas & Grandes Negócios

Recursos Humanos

PIB

DFC

FCO

DRE

BP

INSS

EPP

AC

PC

PEGN

RH

LAJIR

MPE

SIC

MEl

ME

SEBRAE

Lucro Antes de Juros e Imposto de Renda

Microempresa e Pequena Empresa

Sistema Integrado Comercial

Micro Empreendedor Individual

Microempresa

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e

Pequenas Empresas

Sistema Integrado de Pagamento de

Impostos e Contribuições das

Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte

Fundação Getúlio Vargas

SIMPLES

FGV



10

1. INTRODUÇÃO

1.1. Contexto

Ainda que com inúmeras dificuldades, as Microempresas e Pequenas Empresas (MPE) são

um dos grandes pilares da economia brasileira, quer pelo alto índice empregatício, quer pelo

grande número de estabelecimentos distribuídos geograficamente no território nacional. Tal

categoria possui um alto índice de taxa de abertura no mercado e mortalidade, devido às

facilidades de entrada e saída do mercado.

Dentre as principais causas da mortalidade das empresas estão a falta de planejamento do

negócio e a falta de habilidade por parte dos gestores, que pela não sapiência na tomada de

decisões, acabam perdendo o controle do negócio. Além disso, a não utilização das ferramentas

administrativas que auxiliam na tomada de decisão, bem como a falta de controle nas concessões

de crédito para financiar recursos para as empresas associam-se aos motivos que levam a falência

das mesmas. O que mais é inquietante para os administradores é saber o que realmente é

importante para uma boa administração financeira.

Para gerir as finanças de uma empresa são necessários alguns recursos financeiros para ter

uma noção da situação da mesma, pois eles ajudam na tomada de decisão em relação ao melhor

uso do caixa, a alocação de fundos e necessidades de financiamentos e investimentos.

O presente estudo apresenta algumas ferramentas fundamentais que podem ser utilizadas na

tomada de decisão como: Planejamento Financeiro, Demonstrativo do Fluxo de Caixa, Balanço

Patrimonial e Demonstrativo do Resultado do Exercício. Para complementar a pesquisa, foi feito

um estudo de caso em uma microempresa, onde serão identificadas quais as ferramentas
/

ensinadas nas Universidades e cursos profissionalizantes são realmente usadas e como elas são

usadas para auxiliar na gestão financeira da empresa.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Geral:

Identificar os principais aspectos da gestão de micro e pequenas empresas com

ênfase na área financeira.

1.2.2. Específicos:

- Apresentar os principais aspectos da gestão das micro e pequenas empresas no Brasil.

- Evidenciar os principais aspectos da gestão financeira das micro e pequenas empresas

no Brasil.

- Identificar e evidenciar os principais aspectos da gestão financeira de uma

microempresa por meio de um Estudo de Caso.
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2. MICROEMPRESA E PEQUENA EMPRESA (MPE)

Segundo Ansoff et aI. (1981), empreendedor é aquele indivíduo cujo desejo de

independência foi capaz de induzi-lo a estruturar sua própria empresa.

"Vale destacar que o empreendedor tem

elevado nível de compromisso com o

trabalho, faz sacrificios pessoais ou esforços

extraordinários para completar tarefas ou

cumprir compromissos assumidos, aceita a

responsabi Iidade por suas falhas no

cumprimento de suas tarefas". (Anssoff,

1981)

Para Marcondes e Bernardes (1997), empreendedor é todo indivíduo que identifica

necessidades de clientes potenciais como uma oportunidade de negócio, e para satisfazê-las cria

uma empresa.

Geralmente, os microempresários estão voltados para a parte financeira da empresa,

cuidando das entradas e saídas de dinheiro do seu próprio negócio. Hoje em dia existem estudos

que comprovam que para uma organização obter sucesso não depende somente do setor

financeiro, mas sim de um esforço em conjunto de todas as áreas da empresa.

Acredita-se que os gestores de empresas desse porte julgam que, produzir bens e serviços de

alta qualidade, dispensa a importância a uma boa administração. Em situações como essas

geralmente, quem assume a função de administrador são funcionários desqualificados, ou seja,

que não tem o conhecimento adequado para assumir a função.

Gimenez (2000) afirma que as MPE usam estratégias que são influenciadas pelas seguintes

abordagens: natureza econômica e natureza empreendedora. A abordagem de natureza

econômica foi predominante até 1984, já a empreendedora é uma tendência mais recente, que

está surgindo com o reconhecimento da influência do comportamento individual sobre o

processo de formação e implantação de estratégias.
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2.1. Importância Socioeconômica das Microempresas e Pequenas Empresas no Brasil

Hoje em dia há uma tendência maior em ser empreendedor e obter o seu próprio negócio.

Para isso há vários fatores e informações mais acessíveis e baratas que permite o indivíduo a

abrir seu próprio negócio. Um dos fatores principais desse aumento da abertura de novas

empresas é a tecnologia, que facilita no processo de informação, agilizando e barateando o

processo, além de auxiliar a mantê-la no mercado. Esse segmento de empresas é conhecido

também por "desafogar" a economia em relação ao desemprego bem como desenvolvê-la. Mais

de 97% das empresas voltadas para o comércio e serviço são MPE e, geralmente, estão voltadas

para o atendimento de necessidades básicas da população.

Durante as décadas de 1970 e 1980, formavam-se administradores para trabalhar em

empresas de grande porte como fábricas e indústrias instaladas no país, após a década de 1990,

começou-se a formar, cada vez mais, administradores com o intuito de ter o seu próprio negócio.

Em termos estatísticos, esse segmento empresarial representa cerca de 25% do Produto Interno

Bruto (PIB), gera 14 milhões de empregos, ou seja, cerca de 600/0 do emprego formal no país, e

constitui 99% dos seis milhões de estabelecimentos formais existentes, respondendo ainda por

99,8% das empresas que são criadas a cada ano, segundo dados do Serviço Brasileiro de Apoio

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).

Hoje em dia, as MPE estão vivendo um momento muito próspero, em que a concorrência

internacional está bem próxima, onde a globalização está criando mercados sem fronteiras,

gerando uma nova forma de poder entre as forças de mercado (Grzybovski e Tedesco, 2000). O

Brasil modernizou seu setor industrial, o elevado nível de desemprego e o aumento da pobreza

contribuíram para o aumento do número de pequenos negócios, porém esses pequenos

empresários não possuem formação adequada para tocar o seu próprio negócio.

Bedê (2006) apresenta um estudo comparativo referente a evolução do setor comercial entre

os anos de 2000 a 2004, onde o setor comercial apresentou um aumento de novos

estabelecimentos abertos em 21,5%, demonstrando a importância das MPE para a economia

brasileira, mesmo existindo algumas dificuldades para se manterem abertas no mercado.

A partir de dados do SEBRAE/SP (2006), as atividades predominantes entre as MPE são

mini-mercados e mercearias, varejo do vestuário, varejo de materiais de construção, farmácias e
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perfumarias, comércio de autopeças, artigos de escritório e informática, varejo de tecidos e

armarinhos, quitandas, avícolas, peixarias, sacolões, manutenção e reparação de veículos, varejo

de móveis e artigos de iluminação, e outros negócios pequenos.

As MPE auxiliam o mercado a absorver os níveis de desemprego e o crescimento da

economia. Esse segmento emprega uma boa parte da população devido ao fato de ser a maior

parcela do mercado. A cada dia, as MPE são geradoras de empregos no país, segundo uma

pesquisa feita pelo SEBRAE em 20 11, a oferta de trabalho aumentou de 81% em 2003 para 94%

em 2005. Um dos motivos que contribuiu para esse aumento foi a redução e o controle da

inflação, a redução das taxas de juros, aumento do crédito concedido as pessoas Físicas e o

aumento do consumo. Este último se dá devido a um aumento do nível de emprego, o que eleva a

renda da população, permitindo o aumento do consumo.

Segundo uma matéria divulgada no site do programa Pequenas Empresas & Grandes

Negócios da emissora Globo em Agosto de 2012, os economistas do Serasa mostravam que parte

das empresas de pequeno porte continuam com dificuldades financeiras devido ao menor nível

da atividade econômica no país, dificultando as vendas; aumento da inadimplência dos

consumidores, reduzindo o fluxo de caixa do negócio; crédito seletivo devido ao risco de

inadimplência; e desvalorização do real (R$).

O SEBRAE realizou uma pesquisa entre Março e Abril de 2012 com 11,5 mil pessoas em

todas as capitais do país, onde se constatou que, após a formalização de Micro empreendedores

Individuais (MEl), 54% dos entrevistados tiveram o aumento do faturamento e o aumento de

investimento, além de 52% que disseram ter maior controle financeiro da empresa. A

formalização dos MEl auxilia no acesso ao crédito, permite emitir nota fiscal, tem beneficios do

INSS e reduz o nível de informalidade.

Resumidamente, as MPE têm por objetivo, não somente, visar o lucro para seus diretores.

Elas visam, também, atender a sociedade, tanto na forma de gerar emprego e renda, como

atender as necessidades dos seus clientes de modo a satisfazê-los.
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2.2. Porte e Classificações de Micro e Pequenas Empresas (MPE)

A Lei Complementar n.O 123, de 14 de dezembro de 2006, classifica as MPE da seguinte

forma:

I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em

cada ano-calendário, receita bruta igualou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil

reais );

11- no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada,

aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil

reais) e igualou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

O SEBRAE utiliza tanto o faturamento quanto o número de funcionários nas empresas

para classificá-Ia em relação a seu porte. A classificação é dada da seguinte forma: é considerada

microempresa aquela que possui até 19 funcionários, sendo indústria e construção, e até 09

funcionários, sendo comércio e serviço. Empresa de pequeno porte é composta de 20 a 99

funcionários, sendo indústria e construção, e de 10 a 49, sendo comércio e serviços.

O BNDES adota uma classificação para o porte das empresas de acordo com o

faturamento das mesmas, essa classificação se aplica a indústria, comércio e serviços e é definida
.

da seguinte forma:

Quadro 1. Classificação do Porte da Empresa em Relação ao Faturamento Anual

PORTE DA EMPRESA FATURAMENTO ANUAL

MICROEMPRESA Até R$ 2,4 milhões

PEQUENA EMPRESA Acima de R$ 2,4 milhões até R$ 16 milhões

MED IA EMPRESA Acima de R$ 16 milhões até R$ 90 milhões

EMPRESA MÉDIA-GRANDE Acima de R$ 90 milhões até R$ 300 milhões

GRANDE EMPRESA Acima de R$ 300 milhões

Fonte: Adaptado por BNDES
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As principais legislações que regem MPE no Brasil são a Lei n° 9.84]/1999, é conhecido

como Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, onde fixa o tratamento jurídico

simplificado, o que acaba sendo favorecido para o funcionamento dessas empresas; e a Lei nO

9.3] 7/1996, onde trata o regime tributário das MPE diferenciado, optando pelo Simples

Nacional.

A Receita Federal favoreceu as empresas deste porte incluindo-as no Sistema Integrado

de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

(SIMPLES Nacional) que nada mais é do que o recolhimento de tributos e contribuições de

forma simplificada, tendo como base a receita bruta da empresa.

Para Naylor (sem data), o objetivo do Simples Nacional é de tornar eficazes os princípios

tributários aplicáveis às MPE, princípios que ainda não haviam sido efetivados em razão da

oposição eventual de seu conteúdo em relação à essência de alguns princípios muito prestigiados

no sistema tributário nacional, como os princípios da isonomia entre os sujeitos passivos e da

autonomia tributária dos entes da Federação. Ele é usado para o favorecimento às MPE em

relação às reduções das obrigações e dos tratamentos jurídicos diferenciados dispostos

explicitamente no art. 170, IX e art. 179 da Constituição Federal.

Este segmento de empresas pode ser classificado tanto pelo faturamento, quanto pelo número

de funcionários. O mais comum é a classificação pelo faturamento bruto, pois existem empresas

onde há um número reduzido de funcionários, porém o seu faturamento é elevado.

2.3. Gestão das Micro e Pequenas Empresas

Muitos estudos foram feitos a partir da gestão adotada pelas MPE, analisando as ferramentas

utilizadas pelos administradores para a sobrevivência das empresas, bem como estudos sobre a

relevância das mesmas na economia.

A má administração é um dos motivos pelos quais as MPE abrem falência. Geralmente os

gestores desse segmento não utilizam das ferramentas administrativas e financeiras corretamente

para gerir seu negócio, ou seja, as MPE têm por característica pouca utilização destas
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ferramentas, e falta de planejamento por parte dos empreendedores, ou seja, há uma precariedade

nos recursos administrativos e contábeis por parte dos administradores.

Barbosa et aI (2002 apud Walker 1994) apresenta alguns fatores que levam a dificuldades

financeiras nas empresas, como o aumento de endividamento, avisos de protestos, diminuição do

patrimônio líquido, despesas financeiras elevadas, perda de participação de mercado, perda de

credibilidade com o cliente e fornecedores, redução do lucro, queda nas vendas, entre outras
.cOIsas.

A falta de uma administração adequada pode ocasionar os seguintes problemas:

• A falta de registro adequado das transações feitas no caixa da empresa pode acabar não

tendo as informações corretas sobre o saldo de caixa;

• O administrador não saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo em suas atividade.

• Não calcular corretamente o preço de venda, porque não conhece seus custos;

• Não saber ao certo o volume e origem dos recebimentos, bem como o volume e de .

dos pagamentos devido a um controle mal elaborado;

• Não estabelecimento de um valor fixo para retenção dos sócios no pró-labore;

• Não administrar corretamente o capital de giro da empresa, devido ao desconhec·

do ciclo financeiro das operações;

• Não fazer o planejamento financeiro da empresa, por não haver sistema de intl

gerencial.

As MPE iniciam as suas atividades com dimensões pequenas, e conforme os neg' .

aumentando, geralmente, a administração financeira não cresce no mesmo ritmo ..
,a

através, principalmente, da falta de conhecimento ou habilidade do administrador e la ào a

área financeira. Geralmente, as atividades desses microempresários se iniciam de T· o a uma

vontade de ser dono do seu próprio negócio, sem horários e cobranças, ou

oportunidade de trabalho no mercado.

r fal a de

Antes de se abrir uma empresa, é necessário ter conhecimento do ramo onde irá atuar ter

conhecimento de negócios semelhantes que obtiveram sucesso e ter opiniões de pessoas

experientes e consultores financeiros para que seja elaborada uma estratégia de abertura e

atuação da empresa no mercado. Geralmente, a prática e conhecimento das atividades contam
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mais para a abertura de um novo negócio, do que conhecimentos teóricos ensinados por cursos

profissionalizantes ou Universidades.

Segundo uma pesquisa feita pelo SEBRAE, o percentual de sobrevivência de pequenas

empresas passou de 51%, em 2002, para 78% em 2005, reduzindo assim a taxa de mortalidade.

Isso significa que as empresas estão conseguindo manter-se por mais tempo no mercado.

O aumento da taxa de sobrevivência, e logo a redução da mortalidade, tiveram algumas

contribuições para a melhora da qualidade da gestão, dentre elas estão o aumento do índice de

gestores em cursos de graduação, gestores com experiências anteriores em empresas privadas e

melhoria do ambiente econômico, ou seja, hoje os gestores estão mais preparados para

administrar as empresas que estão iniciando suas atividades e enfrentar o mercado.

Samy Dana ,o professor da Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas em São Paulo

(FGV-SP), afirma que a maioria dos empreendedores abre um negócio apenas porque tem

afinidade com a área ou que acha que irá dar certo, mas não faz nenhum tipo de avaliação da

demanda, custos, lucro e capital necessário. A falta de análise desses itens faz com que muitas

dessas empresas fechem nos primeiros anos de vida. "Sem dúvida, uma boa idéia é fundamental,

mas apesar de necessária, não é suficiente", afirma. Samy Dana complementa ainda dizendo que

elaborar um plano de negócios é fundamental, pois além de ter em mente o total de capital que

irá utilizar, apontará a forma que virá o lucro e as estratégias para alcançar o retorno.

3. GESTÃO FINANCEIRA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (MPE)

O SEBRAE define as principais funções da Administração Financeira como:

• Analisar os resultados financeiros e planejar ações necessárias para obter melhorias;

• Analisar e negociar a captação de recursos financeiros necessários, bem como a aplicação

dos recursos disponíveis;

• Analisar a concessão de crédito aos clientes e administrar o recebimento dos créditos

concedidos;

• Efetuar os recebimentos e os pagamentos, controlando o saldo do caixa;
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• Controlar as contas a receber referente às vendas a prazo e contas a pagar referente às

compras a prazo, impostos e despesas operacionais.

3.1. Demonstrativos Financeiros

Em 2011, o SEBRAE publicou um artigo onde dizia que "o objetivo da gestão financeira é

melhorar os resultados apresentados pela empresa e aumentar o valor do Patrimônio por meio de

Lucro Líquido proveniente das atividades operacionais".

Os demonstrativos financeiros mais utilizados pela administração das empresas,

principalmente as MPE, são: Demonstrativo de Fluxo de Caixa, Demonstrativo do Resultado do

Exercício e o Balanço Patrimonial.

3.1.1. Demonstrativo de Fluxo de Caixa (DFC)

O primeiro demonstrativo a ser apresentado é o DFC, que auxilia na informação da

situação financeira do negócio, mostrando a capacidade de cumprir com as obrigações e direitos,

além de servir, para as empresas que não o fazem constantemente, como um planejamento

financeiro. Esse demonstrativo além de mostrar as entradas e saídas de caixa, investimentos e os

fluxos das operações, se enquadra também para ter um controle do negócio no curto prazo,

independente do ramo de atuação e do porte da empresa.

Ferreira (2001) acredita que o fluxo de caixa é a ferramenta mais importante na análise da

circulação de capital na empresa, incluindo os pagamentos e recebimentos, observando cada

origem e aplicação dos recursos do negócio.

Para Campos Filho (1999) o planejamento de caixa é à base de qualquer empresa, pois

com ele fica mais fácil identificar as operações financeiras, isso inclui tanto às obrigações quanto

os direitos da empresa. Assim como Brealey et aI (2002) define que a DFC consiste na

demonstração contábil onde mostra os recebimentos e pagamentos em caixa durante um período

de tempo.
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De acordo com Zdanowicz (1992, p. 33), "o fluxo de caixa é o instrumento que permite

demonstrar as operações financeiras que são realizadas pela empresa", ou seja, permite que os

gestores façam uma análise dos fluxos de entrada e saída de caixa durante um determinado

período de tempo, o que acaba auxiliando na tomada de decisão. Para Assef(1999, pág. 121), "o

orçamento de caixa é de extrema valia para se detectar dificuldades futuras de fluxo, ou

momentos ideais para novos investimentos".

Para uma empresa detalhar suas movimentações financeiras de forma a usá-las como um

Fluxo de Caixa, é necessário, inicialmente, as informações sobre o quanto foi recebido nas

atividades operacionais, ou seja, a receita recebida. Depois se deduz as despesas de contas a

pagar, financiamentos e aquisições de imobilizados. Deste modo, apresenta-se um DFC

reduzido. O mesmo está apresentado no quadro abaixo.

Quadro 2. Demonstrativo de Fluxo de Caixa

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA (DFC)

Atividades Operacionais

Receita recebida 950.000

(-) Despesas pagas (800.000)

Caixa gerado no negócio 150.000

Financiamentos

Empréstimos obtidos 450.000

Investimentos

Aquisição de imobilizado (420.000)

Resultado 180.000

Fonte: Marion (2009)
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Quando o resultado do DFC é positivo, chamado de superávit de caixa, permite que faça

um planejamento de investimento de curto prazo. Quando o resultado do DFC é negativo, ou

seja, apresenta déficit de caixa, devem-se ficar atento as contas, pois as receitas não estão

cobrindo as despesas, aplicando-se uma ação corretiva para melhorar os resultados.

Gitman (2006) aponta o Fluxo de Caixa Operacional (FCO) é aquele em que a empresa

consegue gerar em suas atividades operacionais regulares. O FCO é dado a partir da diferença

entre o lucro antes dos juros e imposto de renda (LAJIR) e Imposto de Renda e somado a

Depreciação.

Resumidamente, o DFC permite visualizar as variações de entrada e saída de dinheiro

durante um período curto de tempo, mostrando a disponibilidade de recursos para necessidades

de caixa repentinas, permitindo fazer uma previsão do que pode acontecer com as contas no

futuro.

3.1.2. Demonstrativo do Resultado do Exercício (ORE)

O segundo demonstrativo é o ORE, que apresenta um relatório financeiro dos resultados

operacionais da empresa durante um determinado período, ou seja, mostra o quanto lucrativa a

empresa foi durante o exercício do ano anterior. Geralmente o período é dado por um ano, de 01

de janeiro a 31 de dezembro. Assim como é apresentado por Gitman (2006, pág. 36), onde diz

que "a ORE fornece uma síntese financeira dos resultados operacionais da empresa durante certo

período".

Para Brealey et aI (2002) ORE é a demonstração contábil que mostra as receitas, as

despesas e o resultado líquido de uma empresa durante certo período de tempo. Para

complementar, Ferreira (2001) afirma que esse tipo de demonstrativo mostra o lucro ou prejuízo

que a empresa adquiriu, através das despesas e receitas, geradas no período.

Segundo Groppelli e Nikbakht (2006), a demonstração do resultado do exercício

relaciona os fluxos de recebimentos gerados pela empresa com os fluxos das despesas incorridas

para produzir e financiar suas operações.

O ORE é composto por:

• Receitas Brutas;
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• Custos variáveis de venda e produção;

• Custos fixos;

• Lucro operacional;

• Investimentos;

• Receitas Financeiras;

• Despesas Financeiras;

• Lucro líquido.

Quadro 3. Demonstrativo do Resultado do Exercício

DRE TRADICIONAL

Receita 1.400.00

(600.000)(-) CMV

800.000Lucro Bruto

(-) Despesas Operacionais

Vendas

Administrativas

Financeiras

Lucro Operacional

(-) Imposto de Renda

Lucro líquido

(200.000)

(300.000)

(150.000)

150.000

(70.000)

80.000

Fonte: Marion (2009)

3.1.3. Balanço Patrimonial (BP)

O terceiro demonstrativo é o BP, que é composto, resumidamente, por:

• Ativo circulante: é o dinheiro disponível na empresa. Entende-se como dinheiro

disponível, tanto o dinheiro em caixa, quanto o dinheiro em banco. Inclui nesta conta,

também, tudo o que for transformado em dinheiro no curto prazo (menos de um ano);
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• Ativo não circulante: Inclui os itens que serão transformados em dinheiro em longo prazo

(depois de um ano). Inclui aqui, também, os empréstimos e investimentos de longo prazo;

• Passivo Circulante: Inclui todas as dívidas que serão pagas no curto prazo de terceiros;

• Passivo Não circulante: é composto por dívidas de longo prazo, principalmente

obrigações com terceiros. Geralmente são financiamentos ou investimentos;

• Patrimônio Líquido: Apresenta o total dos recursos aplicados pelos proprietários na

empresa.

Segundo Ferreira (2001, pág. 49), "o balanço retrata a situação da empresa em um

determinado momento". Esse tipo de demonstrativo permite que o administrador analise melhor

a situação financeira da empresa e permite a melhor utilização dos recursos nas tomadas de

decisão sobre diretrizes a serem seguidas pela empresa.

Segundo Gitman (2006, pág. 38), "o Balanço Patrimonial apresenta uma descrição sintética

da posição financeira da empresa em certa data. Essa demonstração iguala os ativos da empresa

ao seu financiamento, o qual pode ser feito com o capital de terceiros ou capital próprio".

Um BP resumido pode ser representado conforme o quadro 5.

Quadro 4. Balanço Patrimonial

ATIVO PASSIVO

Circulante

Não circulante

Circulante

Não circulante

Patrimônio Líquido

Fonte: Marion (2009)

A partir dessas ferramentas fica mais evidente a real situação financeira da empresa, o que

auxilia na tomada de decisão em função da aquisição de um novo equipamento, de fazer um

investimento de ampliação do negócio, ou mesmo para informação da saúde financeira da

empresa.
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3.2. Planejamento Financeiro

o planejamento financeiro varia de acordo com o porte das empresas. Como o presente

estudo aborda as MPE, essas geralmente não têm um responsável específico pelo gerenciamento

das operações financeiras, e essas responsabilidades ficam a cargo do gestor da empresa e da

contabilidade. As atividades fundamentais de um administrador são a interpretação e comparação

dos índices e indicadores financeiros que são passados pela contabilidade.

Para que uma empresa consiga gerar lucro e ser rentável, é indispensável um controle

financeiro das suas atividades. A contabilidade se torna uma grande aliada no controle contábil-

financeiro das operações realizadas pela empresa. Para Marion (1985), houve uma distorção da

finalidade da contabilidade nas empresas, pois elas estão preocupadas em atender as exigências

do governo, esquecendo-se dos fatores para a sobrevivência das empresas no mercado, e que são

os necessários para as tomadas de decisão".

Crepaldi (2008) afirma que a contabilidade assume um papel fundamental na vida econômica

das empresas, mesmo nas economias mais simples, que revela a necessidade de manutenção da

documentação dos ativos, das dívidas e das negociações.

O gerenciamento do Fluxo de Caixa incorreto é um dos problemas mais encontrados na

gestão financeira, pois alguns empresários agem de forma intuitiva. Essa maneira de agir leva a

perda de dinheiro, pois não sabem exatamente o que foi gasto e o que foi pago. Saber a situação

financeira da empresa inclui saber as condições financeiras que a empresa tem enfrentado para

poder pagar suas dívidas tanto em curto prazo e longo prazo, e se há dificuldades de pagar essas

dívidas, com ou sem empréstimos de terceiros.

Segundo Brealey et aI (2002) o planejamento financeiro, além de projetar resultados futuros

para auxiliar a redução do risco, é um processo rigoroso usado para decidir quais riscos valem a

pena ou não assumir.

Groppelli e Nikbakht (2006) afirmam que através do planejamento financeiro, é calculada a

necessidade de financiamento para dar continuidade as operações da empresa e de que forma

essa necessidade será financiada. A falta do planejamento financeiro ou planejamento feito de

forma equivocada pode trazer falta de liquidez e levar a falência da empresa.
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Para Ferreira (2001), o orçamento empresarial permite que seja feito uma projeção dos

resultados da empresa em determinados períodos. Nesse caso podem ser projetados os

investimentos previstos pela empresa, os orçamentos de caixa, que incluem os orçamentos de

vendas e de investimentos, e o planejamento dos orçamentos de resultados, que faz uma projeção

das despesas e receitas do período.

O investimento inicial de um negócio inclui equipamentos, móveis, salário de funcionários,

estoque inicial, dependendo do ramo, entre outros fatores. Esses investimentos iniciais precisam

ser projetados antes para decidir se é valido ou não abrir o empreendimento.

Gitman (2006) apresenta dois tipos de planos financeiros, os de longo prazo, ou estratégicos,

e os de curto prazo, ou operacionais. Os estratégicos estipulam as medidas financeiras planejadas

pela empresa e o impacto esperado dessas medidas para períodos de dois a dez anos. Os

operacionais determinam as providências financeiras de curto e o impacto previsto dessas

providências e abrangem um período de um a dois anos.

3.2.1. Financiamentos

Uma ferramenta muito usada para o planejamento financeiro são os tipos de

financiamento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) define

projeto de investimento como sendo "um conjunto de gastos em itens de investimento como

máquinas e equipamentos, obras civis destinadas a construções e reformas, montagens,

instalações, treinamento inicial das equipes de trabalho, aquisição/desenvolvimento de

tecnologia e programas de computadores desenvolvidos no Brasil." Ou seja, os projetos de

investimento se resumem a três finalidades básicas: implantação, ampliação ou modernização

dos empreendimentos.

O BNDES possui também algumas linhas de crédito voltadas para Microempresas (ME)

e Empresas de Pequeno Porte (EPP), essas linhas de crédito servem para ajudarem os gestores a

investir e ampliar o seu negócio. Essas linhas de crédito estão apresentadas no quadro abaixo.
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PROGRAMA VOLTADO PARA DESCRIÇÃO

BNDES AUTOMÁTICO INVESTIMENTO Linha voltada para

financiamento de projetos

para MPE e empresas de

Médio Porte.

BNDES FINAME AQUISIÇÃO DE BENS DE

CAPITAL

Linha voltada para o

financiamento de máquinas e

equipamentos; exceto ônibus

e caminhões, para MPE e

empresas de Médio Porte.

AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS

E CAMINHÕES

Linha voltada para o

financiamento de ônibus e

caminhões para MPE e

empresas de Médio Porte, e

caminhões para transportados

autônomo de carga.

BNDES FINAME

Fonte: site BNDES

Geralmente pegar um empréstimo bancário é a forma mais comum de financiamento.

Para isso, os bancos destinam linhas de crédito para as empresas com forma de pagamento e

acordos diferenciados. Para Brealey et aI (2002), linha de crédito é um acordo feito por entre um

banco e a empresa, onde o banco permite que a empresa tome um empréstimo a qualquer

momento até um limite estabelecido.

Gitman (2006) afirma que, por estarem disponíveis a empresas de qualquer porte, os

empréstimos bancários são mais comuns, já as notas promissórias comerciais, geralmente, estão

disponíveis somente para as empresas de grande porte. O empréstimo autoliquidável de curto

prazo é o principal tipo de empréstimo fornecido pelo banco, pois é destinando a sustentar a

empresa nos picos sazonais das necessidades de fundos gerados pela acumulação de estoques e

contas a receber.
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"os empréstimos podem ter taxas de juros

fixas ou flutuantes. Em um empréstimo com

taxa fixa, ela é determinada naforma de um

acréscimo fixo sobre a prime rate na data

do empréstimo e permanece constante até a

data de vencimento. Em um empréstimo com

taxa flutuante, o acréscimo a prime rate é

estabelecido inicialmente e a taxa de juros

pode "flutuar" ou variar acima da taxa

básica, na medida da variação da taxa

básica até a data de vencimento. "Gitman

(2006, pág. 547)

Para Groppelli e Nikbakht (2006), existem dois tipos de financiamento, os de curto prazo

e os de longo prazo. Os financiamentos de curto prazo são usados para cobrir insuficiências de

fundos, quando as entradas de caixa são insuficientes para cobrir os aumentos inesperados de

despesas e tem por objetivo evitar o financiamento de longo prazo. Já o financiamento de longo

prazo é dado devido a algumas razões como expansão do negócio e expectativa de aumento das

vendas e exigem fundos para a área de marketing e demais funções de apoio para manterem-se

competitivas. Com o crescimento da empresa, suas capacidades operacionais precisam alavancar,

as mudanças na demanda forçam a empresa a abandonar suas instalações obsoletas e a investir

numa nova capacidade de produção.

Assef (1999) acrescenta também que além de medir as necessidades futuras de recursos,

ela mostra a capacidade de pagamento dos compromissos assumidos e da disponibilidade de

fazer investimentos na empresa.

Kuster (sem data) aborda alternativas para financiamento do ciclo operacional e/ou de

capital de giro. Uma delas é que o administrador conheça o custo efetivo de cada fonte, através

de análises competentes para depois haver a tomada de decisão.

Em seu artigo, Paixão (sem data) afirma que o endividamento (financiamento) é

importante para o crescimento da empresa. Ele trata como um "endividamento de qualidade",

pois a empresa tem mais tempo de gerar recursos para quitar suas dívidas. No Brasil, o

endividamento de curto prazo é mais caro, pois exige uma parcela de Capital de Giro maior das

empresas.
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o Planejamento Financeiro é ter uma projeção dos resultados futuros, baseados em dados

anteriores, de modo a ter um processo que consiste em analisar as escolhas de investimento e de

financiamento da empresa, projetar as consequências futuras das decisões atuais para, assim,

decidir quais as alternativas assumir.

3.2.2. Capital de Giro

o capital de Giro, nada mais é do que os ativos circulantes de uma empresa, ou seja,

representa o quanto (em dinheiro) a empresa movimenta seu negócio.

Para Gitman (2006), o Capital de Giro representa a dimensão do investimento total da

empresa que circula nas operações. Ainda segundo Gitman (2006, pág. 510), "o capital de giro

líquido é em geral definido como a diferença entre os ativos circulantes e os passivos

circulantes". Quando os AC superam os PC, a empresa possui capital de giro líquido positivo,

quando os ativos circulantes (AC) são inferiores aos passivos circulantes (PC), ela tem capital de

giro líquido negativo. Quanto mais previsíveis forem as entradas de caixa, menos capital de giro

líquido a empresa precisará ter.
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Quadro 6. Aumento e Redução da Necessidade de Capital de Giro

Aumenta a necessidade de Capital de Giro Reduz a necessidade de Capital de Giro

• Vendas com longos prazos de • Vendas a vista;

pagamentos; • Cobranças eficientes;

• Cobranças ineficientes;

• Compras com prazos curtos ou a vista;

• Alto investimento em estoque;

• Giro lento de estoque;

• Retiradas de dinheiro excessivas.

• Reinvestimento do lucro;

• Longos prazos para pagamento de

fornecedores;

• Giros de estoques rápidos.

Fonte: Guia PEGN: como montar seu próprio negócio. Rio de Janeiro: Globo, 2002. p. 64

Ferreira (2001) afirma que Capital de Giro "é a necessidade de captação de recursos externos

para fazer frente aos compromissos da empresa no período".

3.3. Principais Problemas Financeiros das Micro e Pequenas Empresas

A má administração é um dos motivos pelos quais as MPE entram em falência. Geralmente

os gestores desse segmento não utilizam das ferramentas administrativas e contábeis

adequadamente para gerir seu negócio. Segundo o SEBRAE, as principais áreas da

administração que são solicitadas algum tipo de assessoria são: gestão empresarial, gestão

financeira e gestão de recursos humanos.

Kassai (1997) afirma que em empresas pequenas, muitas vezes as decisões são tomadas com

base no sentimento. Geralmente em empresas familiares, os herdeiros permanecem fazendo o

que aprenderam com os pais, sem entender o significado, ao certo, ou os efeitos das mudanças no

mercado referentes aos procedimentos administrativos.

A falta de planejamento adequado pode acarretar na dificuldade de entrar no mercado, o que

o torna menos competitivos em relação aos seus concorrentes. Outra dificuldade encontrada

pelos empresários é a elevada carga tributária, tanto durante sua existência, como após sua

falência. A partir de uma pesquisa realizada pelo SEBRAE em 2005, os empresários apontaram
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três fatores de sucesso, são eles as habilidades gerencIaIS, a capacidade empreendedora e a

logística operacional. Para eles, o bom conhecimento do mercado onde atua auxilia na relação

com os clientes e na relação com os fornecedores.

A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas (Lei n 123/2006) gera alguns benefícios. Estes

benefícios visam, principalmente:
,

• A padronização de conceitos de pequena empresa;

• Aos sistemas diferenciados de tributação;

• Ao acesso a novos mercados;

• Ao acesso à tecnologia;

• Ao acesso à Justiça;
,

• As exportações;
,

• A redução da burocracia;
,

• A formalização;

• Ao aumento do acesso ao crédito.

Conforme apresentado acima, os principais motivos de dificuldade enfrentados pelas MPE

são a falta de um planejamento adequado por parte dos gestores e a falta de habilidade na área de

atuação. Por mais que tenha melhorado o acesso a informação sobre legalização, ainda é

complicado o acesso a certas informações e certas tecnologias.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

4.1. Estudo de Caso

Para Yin (2001 apud Schramm 1971) a essência de um estudo de caso é que ele tenta mostrar

mais claramente uma decisão, ou conjunto de decisões, onde expõe os motivos que levaram a

tomar aquela decisão, de que forma foi feita e quais as consequências trazidas por essas decisões.

Ainda segundo Yin (2001) um estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro

do seu contexto da realidade, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto

não estão definidos claramente, ou seja, o estudo de caso é usado quando se quer lidar com os

contextos. O presente estudo tem como tipo de estudo de caso o holístico e com projeto de caso
, .
unlCO.

O estudo de caso apresentado neste trabalho refere-se a uma ME, onde foram analisadas as

principais dificuldades de entrada no mercado, as principais dificuldades de se manter no

mesmo, os fatores que são considerados importantes para o sucesso da empresa para se manter

ativa, as ferramentas financeiras que são usadas para controle e tomada de decisão dentro da

empresa.

4.2. Roteiro de Entrevista

Através do estudo de caso, podem-se avaliar quais ferramentas administrativas e financeiras

uma MPE utiliza para tomadas de decisões, tanto para um novo investimento, quanto para o quão

lucrativo ela está se tornando. Além de permitir comparar a teoria ensinada pelas universidades e

por autores consagrados, com o que é de fato utilizado pelas empresas.

O roteiro de entrevista permite identificar se o faturamento bruto anual e quantidade de

funcionários se enquadram com o da legislação, os fatores considerados importantes para o

sucesso da empresa, assim como as maiores dificuldades no gerenciamento da mesma, bem

como as dificuldades de iniciar suas atividades no mercado e as ferramentas utilizadas para

controle financeiro da empresa.
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A fonte de coleta de dados é feita na própria empresa, diretamente com o diretor financeiro.

Essa coleta de dados tem por objetivo comparar o que é abordado nas teorias apresentadas acima

e o que realmente acontece na administração das MPE.

4.3. Como será realizada a pesquisa

A empresa estudada será uma Microempresa localizada na cidade de Volta Redonda, no

Estado do Rio de Janeiro, onde atua no comércio e prestação de serviços. A empresa é

revendedora de equipamentos de acesso de pessoas, como catracas, fechaduras digitais, relógios

de ponto de funcionários, crachás e acessórios para crachás, e presta serviços com a locação e

venda de softwares de tratamento de ponto de funcionários e softwares de controles de acesso e

administrativos para academias e clubes, além de dar suporte dos mesmos.

A pesquisa foi feita na própria empresa, através de um roteiro de entrevista feita com a

diretora da empresa. A entrevista foi feita pessoalmente, entre o entrevistador e a entrevistada, de

forma a abordar e esclarecer os pontos principais da pesquisa, e obter maiores informações para

enriquecimento do trabalho.

As fontes de evidências foram entrevistas direcionadas e observações diretas, ou seja,

entrevistas diretamente para a gestora financeira da empresa e observações no período de 1 (um)

ano sobre o ritmo de trabalho e como são feitos os controles financeiros da empresa e através de

documentação da própria empresa.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1. Apresentação da Organização

A empresa estudada é enquadrada como uma Microempresa, fundada em 1998 com 2

funcionários, o dono e a atual gestora. Hoje A empresa possui um quadro de 18 funcionários,

distribuídos entre 1 recepcionista, 3 no setor administrativo, 2 na produção de crachás, 2 no setor

de vendas, 6 no suporte helpdesk, 3 no desenvolvimento de softwares e 1 em serviços gerais e o

seu faturamento bruto anual é, em média, de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Quadro 7. Distribuição de Funcionários

"'"
,

SETOR / FUNÇAO QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS

Serviços Gerais 1

Adm inistrativo 3

Recepcionista 1

Suporte técnico 6

Produção de crachás 2

Desenvolvimento de sistemas 3

Vendas 2

TOTAL 18

Fonte: Dados da pesquisa

Foi elaborado um relatório de pesquisa que continham questionamentos referentes às

dificuldades enfrentadas pela empresa em se manter no mercado, os fatores considerados de

sucesso para uma empresa se manter saudável no mercado, as dificuldades enfrentadas ao acesso

ao mercado e informações do mesmo para empresas iniciantes e as dificuldades enfrentadas na

hora de obtenção de um empréstimo ou financiamento.

O intuito do estudo é saber as reais dificuldades e necessidades enfrentadas por

administradores desse tipo de empresas em relação ao mercado, principalmente na área
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financeira e se há algum tipo de controle financeiro na empresa, e de que forma é feito esse

controle.

5.2. Apresentação dos Resultados

A pesquisa feita foi baseada em uma pesquisa feita pelo SEBRAE em 2011. Abaixo serão

apresentados os questionamentos e respostas da pesquisa, bem como as observações feitas

durante a entrevista.

Quando perguntado os fatores considerados importantes para o sucesso de uma empresa, a

escolha de um bom administrador para que possam ser tomadas decisões para a melhoria da

empresa ficou em primeiro lugar devido o administrador saber dos problemas da empresa e as

opções que podem ser seguidas para que se tenha o melhor resultado possível, seguidos da:

• Capacidade do empresário em liderar da melhor forma possível para melhorar os

resultados da empresa, auxiliando o administrador;

• As condições de trabalho dos funcionários, pois se os funcionários não estão motivados,

não irão executar sua função da melhor maneira possível;

• O bom conhecimento do mercado onde atua para obter uma boa estratégia de vendas;

• Ter um bom relacionamento e motivar os colaboradores da empresa.

As maiores dificuldades no gerenciamento de uma empresa foram citadas:

a. A elevada carga tributária cobrada pelo governo, pois o lucro é reduzido devido às altas

taxas de impostos;

b. A falta de cliente na região Sul Fluminense, devido ao ramo onde atua;

c. A falta de mão de obra qualificada na região, pois não é fácil encontrar um profissional

qualificado e honesto na área de vendas externas;

d. A inadimplência dos clientes, pois não são todos que pagam suas obrigações em dia.

As maiores dificuldades enfrentadas pelas empresas quando estão iniciando suas atividades

no mercado é, inicialmente, a formação inadequada de preços dos produtos e serviços, não
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sabendo calcular os custos totais por produto e acabam reduzindo à margem de lucro e em

seguida o desconhecimento do mercado, que está ligado também às inadequações dos produtos

ou serviços ao mercado.

Quando perguntadó se já havia feito algum tipo de empréstimo para financiar algum tipo de

melhoria na empresa ou investimento em equipamentos, apresentou-se que o empréstimo feito

foi usado para melhorias no ambiente de trabalho e melhorar os microcomputadores usados pelos

técnicos que dão suporte para os clientes. Com isso, a dificuldade encontrada pela empresa na

hora de obter um financiamento (empréstimo) foi a parte burocrática, pois por ser uma

microempresa iniciante foi difícil encontrar fiadores e comprovar propriedades para alienarem

garantia ao banco. Quando se trata de uma empresa iniciante no mercado, muitas vezes não tem

propriedade própria ou algum fiador, por não haver garantias de que o negócio dará certo.

A empresa utiliza uma ferramenta chamada SIC (Sistema Integrado Comercial) onde

cadastra todas as contas a receber e a pagar, dessa maneira detêm do controle das receitas e

algumas despesas.

Figura 1. Sistema Integrado Comercial

Fonte: Fornecido pela própria empresa
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Figura 2. Menu Financeiro do SIC
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Fonte: Fornecido pela própria empresa

Esse sistema contempla as contas recebidas e pagas, além das contas a receber e a pagar da

empresa. O SIC também tem um controle de cheques. Quando quitadas, tanto os cheques quanto

as contas recebidas, vão para o caixa da empresa, obtendo assim de um valor de entradas.

Em paralelo a esse sistema, utiliza de planilhas eletrônicas para complementar alguns pontos

que o sistema não contempla e que a administradora julga como defasado e não atendem por

completo as necessidades da empresa. Esses pontos são a entrada e saída de dinheiro do caixa

encontrado na empresa, como venda de crachás e acessórios dos mesmos, além de controlar

gastos com despesas repentinas e clientes que têm contrato ativo com a empresa.

Figura 3. Planilha de Fluxo de Caixa Recepção

CAI.X.A
.~

O.ATA DESCR.IÇÃO ·ENTRA.DA S.AID·A ex ATU.Al
I
/

Fonte: Elaborado pelo entrevistado
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A figura 3 é o controle de caixa usado pela recepcionista. Ela é feita no Word e usada para

registrar e controlar as entradas de caixa somente dos produtos pagos diretamente na empresa e

as saídas feitas pela recepcionista, essas saídas inclui combustível para visitas técnicas, café da

manhã e tarde dos funcionários, entre outros. Além dos lançamentos feitos nesse controle, há o

arquivamento dos comprovantes fiscais das saídas feitas.

Figura 4. Planilha de controle de clientes com contrato

Fonte: Elaborado pelo entrevistado

A figura 4 mostra a planilha que é usada para obter o controle e registro de quais clientes tem

contrato ativo com a empresa e é feita no Excel. Nessa planilha inclui-se o código do cliente no

SIC, o nome da Academia ou empresas de relógios e softwares, o valor pago mensalmente no

ano anterior, o valor reajustado pago mensalmente no ano vigente, o dia de vencimento das

mensalidades, a data de instalação dos softwares, a situação de cada cliente (se é sistema locado

ou comprado) e em observações, coloca-se os módulos que o cliente utiliza, em caso de

academias, e qual o software de tratamento de ponto é utilizado, em caso de empresas com

relógios de ponto.
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Figura 5. Planilha de controle de gastos gerais
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Fonte: Elaborado pelo entrevistado

A figura 6 mostra como é feito o controle dos gastos gerais da empresa. Esse controle

também é feito em planilha eletrônica, e aqui são lançadas todas as despesas gerais como, gasto

mensal total com o café da manhã e tarde dos funcionários, compras feitas no mercado para a

empresa, compras em papelarias, gastos com combustíveis e peças dos carros da empresa, entre

outras despesas.

Figura 6. Planilha de controle de comissões dos vendedores e revendas
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Fonte: Elaborado pelo entrevistado
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Na figura 7 mostra como é feito o controle de comissões dos vendedores e revendas. Esse

tipo de controle também é feito em uma planilha eletrônica, onde são registrados todos os

pedidos de clientes finalizados. Nesse detalhamento inclui a forma que foi feita a negociação de

venda, se foi por telefone, email ou pessoalmente, qual o cliente, qual produto foi vendido, quem
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negociou a venda, a data para ser conferido com o SIC se realmente foi finalizada a venda e o

valor da venda.

A contabilidade é terceirizada, como é característico de MPE, e tem como responsabilidade

controlar as entradas e saídas das notas fiscais, folha de pagamento de funcionários e impostos

fiscais. Quando perguntado sobre a influência da contabilidade sobre as decisões financeiras da

empresa, foi verificado que a contabilidade somente repassa o Balanço Patrimonial no final de

cada ano, além de fazer a folha de pagamento dos funcionários mensalmente e repassar quanto a

questões fiscais, como alíquotas e impostos, ou seja, além dos serviços comuns prestados a

empresa, a contabilidade não tem algum tipo de influência nas decisões adotadas pela empresa,

atua de forma passiva. Em relação à folha de pagamento dos funcionários, a gestora calcula o

que será pago para os funcionários e confere junto com os contracheques que a contabilidade

envia para ela.

As notas fiscais emitidas pela empresa são mandadas mensalmente para a contabilidade, já as

notas fiscais recebidas por ela são enviadas somente no final de cada ano para a contabilidade,

pois sempre são utilizadas para contatos com fornecedores e para não haver nenhum problema

com demoras e confusão com as notas dos fornecedores foi acordado dessa maneira entre a

empresa e a contabilidade. Somente são enviados mensalmente as despesas fixas da empresa

como contas de água, luz e aluguel.

Em relação aos cargos e funções da empresa, há o acúmulo de funções, como é típico de

empresas desse porte. As funções nitidamente acumuladas são as da diretora (gestora), da

gerente de vendas e do gerente técnico. A gestora da empresa, além de gestora é gerente

financeira e gerente de recursos humanos. A gerente de vendas, além do papel de gerente de

vendas, ela é vendedora externa da empresa. Outro exemplo é o do gerente técnico, pois além de

ser gerente da área técnica, ele faz atendimentos de helpdesk e ajuda no desenvolvimento e

melhorias do software desenvolvido pela empresa.

Até o presente momento a empresa não sente dificuldade em fazer o controle financeiro, pois

o controle feito atende as necessidades dos administradores e dá resultados positivos a eles. Por

ser uma Microempresa, as entradas e saídas são bem menores e o que é elaborado hoje em dia

está sendo promissor, conforme os negócios vão ampliando haverá a necessidade de novos

recursos para o controle financeiro, pois serão mais saídas e entradas a serem controladas.
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5.3. Discussão

A partir do estudo de caso, pode-se verificar que as maiores dificuldades enfrentadas pela

maioria das empresas são a não sapiência da formação do preço, falta de conhecimento do

mercado onde atua e altos impostos cobrados pelo governo. Segundo a teoria apresentada, há

uma maior dificuldade por parte dos administradores em relação a má administração e má

utilização das ferramentas administrativas e financeiras. Verifica-se que, por mais que o controle

financeiro não seja feito exatamente da maneira que é ensinado pelas Universidades e por livros

de autores consagrados, os gestores das MPE o fazem forma a obterem o respaldo necessário

para tomar decisões. Um ponto que foi comprovado é que os fluxos de caixa e controles

financeiros são feitos e utilizados para benefício da empresa. O estudo comprova que as

ferramentas administrativas e financeiras são utilizadas nas MPE e que isso ajuda na tomada de

decisão do gestor da empresa.

As características que contribuem para o sucesso de uma empresa são a capacidade de

analisar os recursos financeiros da empresa, manter os funcionários motivados a melhorar os

resultados e conseguir equilíbrio de negociação entre clientes e fornecedores, além de manter um

controle financeiro adequado de forma a manter-se informado sobre a saúde financeira da

empresa. Como foi citado anteriormente referente a melhora do nível de informação e

escolaridade dos gestores, a gestora da empresa estudada tem curso de graduação completo. A

escolha de fazer a graduação foi devido à vontade de melhorias na relação com os funcionários e

para melhor entendimento sobre legislações, direitos e deveres dos funcionários e da empresa.

Em relação ao crédito para as empresas, hoje em dia há uma maior abertura por parte dos

bancos e com auxilio do governo, em relação às taxas de juros, para que os gestores possam

investidor cada vez mais no seu negócio e fazer o mesmo crescer, mas mesmo assim ainda é

complicado para alguns em obter empréstimos ou financiamentos por questões burocráticas,

fiadores, comprovação de créditos, entre outras solicitações feitas.
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Outra característica típica de MPE é o acúmulo de funções, principalmente por parte dos

gerentes, que além de exercerem sua função de gerente, auxiliam e atuam em funções dos

subordinados. Essa característica é nitidamente notável na empresa estudada.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do estudo apresentado, verifica-se que as MPE são fundamentais para a economia,

pois somam uma parcela elevadíssima do mercado, gerando emprego e renda para a população.

Devido às facilidades de entradas e saídas do mercado, empresas desse porte costumam ter as

taxas de natalidade e mortalidade elevadas. Verificou-se que a taxa de mortalidade vem sendo

reduzidas nos últimos anos devido a melhorias na gestão das MPE.

Através do estudo de caso feito, é possível verificar que as utilizações das principais

ferramentas financeiras são utilizada na tomada de decisão e ajudam na saúde da empresa, porém

são usadas em uma escala menor e mais simplificada para atender as necessidades de cada

gestor. Verifica-se que, apesar de ser comum ouvir que empreendedores de ME ou EPP não tem

controle de seu negócio, ou até mesmo que as decisões são tomadas sem nenhum respaldo,

existem empresas deste porte, mesmo que sejam minorias, que fazem o controle simplificado d

suas finanças.

Hoje em dia existem muitas empresas ativas no mercado e que não seguem um padrão

administrativo ideal, mas o recomendável é que todas as empresas, independente do porte, façam

o controle de suas finanças, mesmo que de forma simplificada, dos moldes administrativos para

que enfrente menos dificuldades de se manterem no mercado e ampliar seus negócios.
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8. ANEXO

8.1. Anexo 1 - Roteiro de Entrevista

1- Qual o número de funcionários da empresa?
2- A empresa é registrada como ME ou EPP?
3- Qual o faturamento anual bruto da empresa?
4- Quais fatores são considerados importantes para o sucesso de uma empresa?

• Escolha de um bom administrador
• Uso de capital próprio
• Reinvestimento dos lucros na empresa
• Acesso a novas tecnologias
• Terceirização das atividades por meio da empresa
• Criatividade do empresário
• Aproveitamento das atividades de negócio
• Capacidade do empresário para assumir riscos
• Capacidade de liderança do empresário
• Boa estratégia de vendas
• Bom conhecimento do mercado onde atua

5- Outro: bom relacionamento e motivação nos colaboradores.
6- Quais as maiores dificuldades no gerenciamento da empresa

• Políticas públicas e arcabouço legal
• Carga tributária elevada
• Falta de crédito bancário
• Problemas com a fiscalização
• Causas econômicas conjunturais
• Forte concorrência
• Inadimplência/ mal pagadores
• Recessão econômica no país
• Falta de clientes
• Falta de capital de giro
• Problemas financeiros
• Falta de conhecimentos gerenciais
• Ponto/ Local inadequado
• Desconhecimento do mercado
• Qualidade do produto/ serviço
• Falta de mão-de-obra qualificada
• Instalações inadequadas
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• Outras: Não é fácil encontrar um profissional qualificado e honesto na área de
vendas externa.

7- Quais as maiores dificuldades para empresas que estão iniciando suas atividades em
acessar o mercado?

• Propaganda inadequada
• Dificuldade de acesso a informações do mercado
• Formação inadequada dos preços dos produtos/ serviços
• Logística deficiente
• Desconhecimento do mercado
• Inadequação dos produtos/ serviços ao mercado
• Outro:

8- Já fez algum tipo de financiamento? Para qual finalidade?
9- Você teve algum tipo de dificuldade na hora de obter empréstimo? (Burocracia,

legislação, dificuldade de pagar ...)


