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RESUMO 

 

O Brasil enfrenta uma grave recessão atingindo muitas empresas, visto que o número 

de pedido de recuperação judicial é o maior da história. Há projeções de queda do PIB e 

retração da economia até o final de 2017. Para agravar ainda mais a crise, o desemprego bate 

recordes chegando a casa dos dois dígitos percentuais. Nesse contexto, as micro e pequenas 

empresas tem que se planejar a fim de reduzir custos e manter a competitividade para 

atravessar a crise.  

Sendo assim, o planejamento financeiro para as micro e pequenas empresas é 

primordial para a sobrevivência e permanência no mercado. Desse modo, para a empresa 

objeto deste estudo "Pré Superação", implantar controles financeiros e de custos alinhados a 

contabilidade gerencial em sua operação irá melhorar o processo decisório e ajudará a micro 

empresa planejar seu futuro, de modo que atravesse o cenário recessivo brasileiro e continue 

melhorando seus serviços. 

Como soluções, foi proposto a implantação de controles diários de despesas e 

pagamentos diversos, assim como um controle de ponto a fim de obter o controle exato para o 

pagamento de funcionários. Além disso, foi planejado o orçamento para as despesas, custos e 

recebimentos para, constantemente, comparar, de acordo com a evolução do tempo, com o 

realizado operacionalmente. Dessa forma, tornou se viável o controle através do fluxo de 

caixa, de demonstrativos de resultados e balanços para acompanhamento da saúde da 

empresa. 

 

Palavras-chave: Micro e Pequenas empresas, Saúde Financeira, Controles Financeiros, 

Contabilidade Gerencial. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Brazil faces a severe recession that is reaching many companies. Proof of that is the 

largest number of bankruptcy order in history. There fall projections of GDP and retraction of 

the economy by the end of 2017. Compounding the crisis further, unemployment reaches the 

highest index in recent years. In this context, micro and small businesses have to plan to 

reduce costs and remain competitive to get through the crisis. 

Thus, financial planning for micro and small businesses is vital to the survival and 

staying in the market. Therefore, for the company object of this study "Pré Superação", 

deploying financial controls and aligned cost management accounting in its operation will 

improve decision making and help them plan their future, so that cross the Brazilian recession 

and continue improving their services. 

As a solution, the implementation of daily checks of various expenses and payments 

has been proposed, as well as a control of timesheet in order to obtain accurate control for the 

payment of employees. In addition, the budget was planned for the expenses, costs and 

income to constantly compare, according to the evolution of time. Thus, it bacame feasilble 

control over cash flow, income statements and balance sheets for monitoring the health of the 

company. 

  

Keywords: Micro and Small Enterprises, Financial Health, Financial Controls, Management 

Accounting. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

1.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O mercado brasileiro é caracterizado pela grande presença de empreendedores e pela 

grande quantidade de micro e pequenas empresas. Em 1985, o IBGE calculou em 21% a 

participação dos pequenos negócios no PIB. Já em 2001, segundo a Fundação Getúlio Vargas, 

o percentual cresceu para 23,2% e, em 2011, atingiu 27% de representação do PIB. Além 

desses números expressivos, de acordo com o SEBRAE-NA as MPEs respondem por 52% 

dos empregos com carteira assinada no setor privado. 

No entanto, apesar de grande participação na economia brasileira, as MPEs tem uma 

grande carência no que tange à gestão, ambiente, governo, empreendedorismo, RH, TI e 

produção (SAMMUT,2001; IBGE, 2003; CHÉR, 1990, TAVARES, 2000; MARTENS E 

FREITAS, 2002 e SEBRAE, 2003). 

A partir das pesquisas do SEBRAE (2003), sobre a taxas de mortalidade dessas 

empresas, podemos afirmar que a falta de experiência e a carência de orientação técnica 

especializada são algumas das dificuldades enfrentadas pelas MPEs.  

 

1.2.  A SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Muitas MPEs tem condições de crescer, porém a grande maioria delas mal consegue 

sobreviver aos primeiros anos de vida (CRUZ, 2003). No Brasil, 39% das microempresas 

fecham no seu primeiro ano de vida. Nos EUA, 50% das empresas não duram mais do que 

quatro anos (MDIC, 2003; SBA, 2003(c)). 

A empresa de educação objeto desse estudo vem apresentando, aparentemente, bons 

resultados no seu negócio. Porém, há uma falta de controles e planejamento gerencial para 

auxiliar na tomada de decisão. Ou seja, não há um fluxo de caixa para ser usado como 

ferramenta de controle e gestão financeira do negócio, assim como não há a perspectiva 

contábil (balanço patrimonial, DRE, estrutura de custos, entre outros) para análise da saúde e 

controle financeiro do negócio. Além disso, é importante saber as barreiras no âmbito fiscal, 

já que está diretamente ligado ao sucesso do negócio.  



 

 

 

1.3.  OBJETIVOS, DELIMITAÇÃO E IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 

1.3.1.  Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste estudo é desenvolver um controle financeiro, por meio de 

ferramentas e indicadores, para que a empresa possa ter uma compreensão da sua atual 

realidade, identificar gaps e planejar o estado futuro a fim de tornar o negócio mais 

sustentável e preparado às mudanças do mercado. A análise financeira irá auxiliar nas 

tomadas de decisão assim como irá dar suporte à elaboração de estratégias como o 

Planejamento de Marketing, Planejamento estratégico, investimentos na melhoria da 

metodologia de ensino, suporte aos alunos, entre outras atividades. Para o desenvolvimento 

dessas atividades é primordial que o Planejamento financeiro, na sua total abrangência, esteja 

muito bem definido e compreendido. 

 

1.3.2.  Objetivos específicos 

 

• Elaboração de Fluxo de Caixa anual 

• Elaboração de DRE Mensal e anual 

• Levantamento de custos variáveis 

• Levantamento de custos fixos 

• Cálculo do Capital de Giro 

• Levantamento dos tributos fiscais 

• Elaboração de controle de entrada e saída diário 

• Comparar o impacto da tributação do modelo existente (Pré-vestibular social - 

menor taxa) com um modelo pagando todos os impostos incidentes (Basicamente o ISS e 

aumento do IR) 

Além disso, dicas sobre investimentos de parte do capital próprio para aumentar a 

lucratividade e, também, usar uma parte mínima de capital de terceiro para investimentos de 



 

 

longo prazo. Investimentos esses sempre associados aos indicadores de saúde financeira e 

planejamento estratégico que se faça por parte dos sócios. 

 

1.3.3.  Delimitação do estudo 

 

 Como visto anteriormente, o objeto desse estudo será a estruturação financeira de 

um “pré vestibular” afim de torná-la mais profissional para tomar decisões, competir com 

concorrentes e planejar o desenvolvimento de forma sustentável e sólida. O curso tem duas 

unidades, uma em São Gonçalo e outra em Itaboraí, sendo o último inaugurado a pouco 

tempo. Esse trabalho se limitará estudar e analisar a unidade localizada em São Gonçalo. O 

que não impede de ser útil também para a nova unidade, uma vez que a mesma metodologia 

pode ser aplicada. 

 

1.3.4.  A importância do estudo 

 

1.3.4.1.  Contexto profissional 

 

Este estudo será de grande valia para qualquer MPE que não possua uma estrutura 

financeira bem definida e queira melhorar o planejamento financeiro para dar suporte ao 

gerenciamento da empresa. No entanto, será necessário adaptar o modelo para a realidade a 

ser aplicada, uma vez que o curso tem suas características próprias como baixo capital de giro, 

pois a entrada de receita coincide com a saída de pagamentos. Além disso, para essa empresa 

específica, ela não precisa financiar seus clientes, pois 90% do pagamento é feito em dinheiro. 

Para o setor de manufatura, por exemplo, a distância entre a produção e o recebimento tem 

que ser levada em conta, ou seja, exigirá um capital de giro muito maior. 

 

1.3.4.2.  Contexto pessoal 

 

As disciplinas aprendidas no curso de Engenharia de Produção da Universidade 

Federal Fluminense me deu a base e me despertou o interesse para os principais pontos de 



 

 

estruturação de uma empresa. Ou seja, alinhando as disciplinas de contabilidade, engenharia 

de custos, engenharia econômica, entre outros campos importantes para um bom 

planejamento empresarial, possibilita uma visão estratégica e sistêmica do negócio para ser ter 

uma maior chance de sucesso. Além disso, tendo acesso total ao pré-vestibular inclusive na 

tomada de decisão, é uma ótima oportunidade para aplicar os conceitos de todas as disciplinas 

juntas e formar uma base sólida para o curso, a fim de torná-lo mais competitivo e preparado 

para as mudanças de mercado. 

 

1.3.4.3.  Contexto acadêmico 

 

Para a Universidade, é importante graduar alunos que tenham um conhecimento 

amplo da parte financeira e seus desdobramentos para todas as áreas da organização. Também 

se torna uma forma de feedback para o curso em conclusão, uma vez que o aluno foi capaz de 

desenvolver o tema com clareza, coesão e abrangência, além de servir de espelho e fonte de 

estudo para os futuros graduandos. 

 

1.4.  A ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

  

No capítulo um, é feita a contextualização do estudo, descreve-se a situação do 

problema, definindo os objetivos: geral e específicos. Delimita-se a abrangência da análise, 

além de destacar sua importância nos pilares profissional, pessoal e acadêmico. Por fim, 

mostra-se a organização dos capítulos da dissertação. 

No capítulo dois, apontam-se os principais indicadores sobre as MPEs nacional, os 

indicadores do setor de educação privada e introduzem-se as ferramentas e controles 

gerenciais financeiros (e contábeis) explicando os conceitos existentes e sua aplicação ao 

objeto do estudo. 

 

 

 

 



 

 

2.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1.  PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES À RESPEITO DAS MPEs 

 

Segundo um estudo realiado pelo setor de Gestão Estratégica Orientada para 

Resultados (SEBRAE 2013), no Brasil houve um forte aumento na criação de empresas e de 

optante pelo Simples Nacional, regime fiscal diferenciado e favorável aos Pequenos 

Negócios. 7,1 milhões de empresas já registradas nesse regime em 2012, 26% acima do ano 

anterior, não obstante o ano anterior ter registrado um aumento de 30%. 

Tomando por base empresas brasileiras constituídas em 2007, a taxa de 

sobrevivência de empresas com até dois anos de atividade foi de 75,6%. Taxa essa superior às 

taxas calculadas nos anos de 2006 e 2005, como mostra o gráfico a seguir. 

 

Gráfico  1 - Taxa de Sobrevivência de empresas de 2 anos, evolução no Brasil. 

Fonte: SEBRAE NA, 2013. 

 

Notas: 

As empresas constituídas em 2005 foram verificadas nas bases de 2005, 2006, 2007 e 2008. 

As empresas constituídas em 2005 foram verificadas nas bases de 2005, 2006, 2007 e 2008. 

As empresas constituídas em 2005 foram verificadas nas bases de 2005, 2006, 2007 e 2008. 

 

Como a taxa de sobrevivência é complementar a taxa de mortalidade, abaixo temos o 

exposto da taxa de mortalidade. 



 

 

 

 

 

Gráfico  2 - Taxa de Mortalidade de empresas de 2 anos, evolução no Brasil. 

Fonte: SEBRAE NA, 2013. 

 

Notas: 

As empresas constituídas em 2005 foram verificadas nas bases de 2005, 2006, 2007 e 2008. 

As empresas constituídas em 2005 foram verificadas nas bases de 2005, 2006, 2007 e 2008. 

As empresas constituídas em 2005 foram verificadas nas bases de 2005, 2006, 2007 e 2008. 

 

2.1.1.  Fatores de Mortalidade das MPEs 

 

Conforme estudo do SEBRAE (2003), os fatores que levam as MPEs a apresentarem 

as maiores taxas de mortalidade no Brasil são empreendedorismo, desconhecimento de 

técnicas de administração e falta de recursos financeiros. 

Elementos destacados por CHÉR (1990) como principais motivos para a alta taxa de 

mortalidade das MPEs são a falta de conhecimento acerca dos instrumentos de administração 

geral, recursos humanos, administração da produção e de orientação técnica especializada. 

Nos EUA a taxa de fracasso das pequenas empresas é estimada em 55% nos 

primeiros cinco anos de existência , segundo Ryan, Eckert e Ray (1996). No entanto, no caso 

americano, fatores como mudança de endereço e alterações de contrato social podem ser 

considerados como fatores de mortalidade. Ou seja, critérios nos quais se diferenciam dos 

usados nas estatísticas brasileiras. 



 

 

Segundo pesquisa realizada na França, Sammut (2001) buscou os principais fatores 

de sucesso e de fracasso citados na literatura, dividindo-os em determinadas dimensões como 

empreendedorismo, ambiente, recursos financeiros e organização. 

De acordo com a pesquisa, os fatores que aumentam a mortalidade de pequenas 

empresas estão destacados abaixo: 

 

 

Tabela 1 - Fatores que favorecem a mortalidade das pequenas empresas. 

Fonte: Adaptado de Sammut, 2001. 

 

2.1.2.  Dificuldades encontradas pelas MPEs 

 

Com base em literaturas disponíveis, foi levantado às dificuldades das MPEs. Os 

principais trabalhos para dividir os problemas em dimensões foram o de Sammut (2001) e 

Migliato e Escrivão Filho (2004). Um conjunto de problemas segregado em oito dimensões 

diferentes foi obtido como resultado dessa divisão. A tabela completa pode ser encontrada no 

artigo "Classificação das principais dificuldades enfrentadas pelas pequenas e médias 

empresas" do XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 06 a 08 de novembro de 2006. Na tabela 

abaixo está destacado as principais dificuldades as quais tem relação direta com a empresa 

objeto desse estudo. 

 



 

 

 

Tabela 2 - Principais dificuldades das MPE's. 

Fonte: XIII SIMPEP - Bauru, SP 2006. 

 

2.1.3.  Considerações 

 

Como exposto anteriormente, questões como gestão, ambiente, empreendedorismo e 

finanças são dimensões chaves para o sucesso das Mais. Portanto, nos leva a afirmar o quão 

importante será a análise financeira e a elaboração das ferramentas definidas anteriormente 

para o sucesso do pré-vestibular, o qual será baseado o estudo de caso deste trabalho. 

 

2.2.  FLUXO DE CAIXA 

 

Segundo Assaf (1995), é de suma importância que as atividades financeiras de uma 

empresa tenham acompanhamento permanente de seus resultados, de maneira a avaliar seu 

desempenho, assim como realizar os ajustes e correções necessárias. 

Neste contexto, outro fator a ser destacado, é a atualização do fluxo de caixa de 

modo a atender às expectativas da gestão financeira e viabilizar sua utilização para tomada de 

decisão, ou seja, com a correta formulação do fluxo de caixa é possível obter a real posição de 

liquidez da empresa. 

Para Martins (1990), o fluxo de caixa é considerado um valioso instrumento para a 

compreensão do real fluxo de recursos da empresa, pois leva em conta dois princípios básicos: 

 a) Considera a competência de caixa e não a do exercício social; 

 b) Considera apenas os ingressos e desembolsos efetivos de caixa; 

Dimensão Problemas Autor

Falhas gerenciais Sebrae (2003)

Problemas de gerenciamento Deitos (2002)

Baixas perspectivas de crescimento Walsh e White (1981)

Carência de orientação técnica especializada Chér (1990)

Ambeinte Infra estrutura falha Deitos (2002)

Tributação Sebrae (2003)

Carga tributária elevada Deitos (2002)

Empreendedorismo Falta de conhecimento acerca dos instrumentos de administração geral Chér (1990)

Capital próprio insuficiente Sammut (2001)

Falta de recursos financeiros Deitos (2002)

Recursos limitados Resnik (1990)

TI Altos custos de novas TI Martens (2001)

Gestão

Governo

Finanças



 

 

Portanto, o fluxo de caixa proporciona informações relevantes para auxiliar a 

administração da organização na tomada de decisões. 

 

2.2.1.  Fluxo de Caixa Prospectivo 

 

Segundo Resnick (1990), a análise e o planejamento do fluxo de caixa são 

ferramentas básicas para a administração de pequenas empresas. Além disso, se ignoradas, 

podem colocar em risco a sobrevivência e sucesso dessas empresas. 

Sendo assim, o fluxo de caixa poderá ser elaborado de diferentes maneiras conforme 

a realidade de cada empresa, com o objetivo de permitir a visualização dos futuros ingressos 

de recursos e os respectivos desembolsos (Zdanowicz, 2000). 

Segundo Kassai (1997), é preciso considerar algumas características para assegurar o 

atendimento das necessidades de gestores de pequenas empresas, conforme seu perfil e seus 

problemas de gestão específicos. Tais características, voltadas ao pequeno empresário, são 

destacadas por: 

 

a) Simplicidade - as informações devem ser intuitivas, não sendo necessário o 

conhecimento prévio dos Princípios e Convenções Contábeis ou do Método das Partidas 

Dobradas, que regem a contabilidade; 

 

b) Facilidade de obtenção - as informações devem ser levantadas de forma fácil, sem 

necessidade de manutenção de registros históricos ou de sistemas de acumulação complexos; 

 

c) Relevância - apesar de a Contabilidade ser conhecida pela coincidência algébrica 

dos centavos, propõe, inicialmente, que o empreendedor preocupa-se apenas com as 

informações mais relevantes. 

 

d) Atualidade - a Contabilidade, de forma incorreta, é relacionada geralmente à 

mensuração de fatos e eventos passados, propõe modelos de informação voltados para fatos e 

eventos presentes e futuros, através de modelos prospectivos e orçamentos; 



 

 

 

e) Possibilidade de efetuar simulações - É importante que os modelos considerem a 

possibilidade de efetuar simulações com relação às variáveis principais, simular queda ou 

crescimento de vendas, aumento ou diminuição de custos/despesas, efeito de financiamentos e 

empréstimos ou outras varáveis que podem auxiliar as decisões do empreendedor; 

 

f) Facilidade de manipulação das informações - a popularização da utilização de 

microcomputadores tornou possível desenvolver modelos em softwares do tipo planilha 

eletrônicas. 

Segue abaixo um modelo de fluxo de caixa prospectivo de Silvia Kassai. 

 

 

Figura 1 - Modelo de Fluxo de Caixa. 

Fonte: Kassai, 1997. 

 

A elaboração detalhada do fluxo de caixa proporciona a visão do desempenho 

financeiro da empresa, assim como proporciona aos gestores visualização dos processos vitais 

à sobrevivência e competitividade da empresa. 

 



 

 

2.2.2.  Objetivo do fluxo de caixa 

 

"Muitas empresas vão à falência por não saber administrar seu fluxo de caixa", de 

acordo com Matarazo (1998). Sendo assim, as principais finalidades do fluxo de caixa são: 

 

• Analisar e controlar as decisões importantes que são tomadas na empresa ao 

longo do tempo; 

• Analisar alternativas de investimentos; 

• Analisar situações presente e futura do caixa da empresa; 

• Certificar que os excessos monetários estão sendo devidamente aplicados. 

 

Dessa forma, o fluxo de caixa é um instrumento essencial para ter agilidade e 

segurança nas atividades financeiras da empresa. 

  

2.3.  CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

De acordo com Silva (2002), uma empresa sem contabilidade é uma organização sem 

memória, sem identidade e sem condições de sobreviver ou de planejar seu crescimento. 

A "contabilidade gerencial fornece as informações claras, preciosas e objetivas para a 

tomada de decisão", segundo Oliveira (2005). 

Portanto, assim como o fluxo de caixa, a contabilidade gerencial é uma ferramenta 

indispensável a qualquer tipo de negócio, o qual dará suporte ao pequeno empresário em suas 

decisões gerenciais. 

 

 

 

 

 



 

 

2.3.1.  Demonstração de Resultado 

 

A Demonstração de resultado do Exercício é um relatório sucinto das operações 

realizadas pela empresa, ao longo de um determinado período de tempo, no qual sobressai o 

resultado líquido do exercício, lucro ou prejuízo (Assef, 1999). 

Segundo Silva (2002), a Demonstração de Resultado é a demonstração contábil que 

evidencia a composição do resultado formado em determinado período de operações da 

organização. 

Para Ching (2003), o lucro ou prejuízo do exercício constitui a essência do 

Demonstrativo de Resultados, pois significa o retorno para os sócios, acionistas ou 

investidores. 

O quadro abaixo é um exemplo simplificado de Demonstração de Resultado que 

pode ser aplicado em MPEs: 

 

 

Figura 2 - Modelo de DRE. 

Fonte: Assef, 1990. 



 

 

 

De acordo com Silva (2002), a Demonstração de Resultado é elaborado de acordo 

com o princípio de competência, que por sua vez é o reconhecimento das despesas, custos e 

receitas no momento em que aconteceu independente do seu pagamento ou recebimento. 

Para Groppelli (2002), "Um importante uso dos demonstrativos financeiros é na 

determinação da eficiência da empresa no controle de seus custos e na geração de seus 

lucros". 

 

2.3.2.  Balanço Patrimonial 

 

Assim como o Demonstrativo de Resultado, o Balanço Patrimonial também é 

constituído por regime de competência. Logo, os lançamentos contábeis pertencem ao 

exercício em que ocorreu o fato gerador, independente de pagamento ou recebimento. 

Segundo Ching (2003), o Balanço Patrimonial é composto por: 

 

• Ativo: bens e direitos expressos em moeda (caixa, bancos, imóveis, estoques, 

valores a receber, entre outros) 

• Passivo: são as obrigações com terceiros (contas a pagar, empréstimos a pagar, 

impostos a recolher, entre outros) 

• Patrimônio Líquido: representa o montante de recursos que os proprietários 

colocaram na empresa, bem como a parcela de lucros retidos. 

 

Vale lembrar, de acordo com Ching (2003), que o ativo sempre será igual a soma do 

passivo e do patrimônio líquido. Se o ativo aumenta, esse aumento corresponde ao aumento 

das obrigações (passivo) ou de investimentos feitos na empresa (patrimônio líquido). Quando 

o inverso acontece, significa que o passivo diminuiu ou o patrimônio líquido foi reduzido. 

A tabela abaixo é um exemplo de Balanço Patrimonial simplificado que pode ser 

usado por MPEs: 

 



 

 

 

Figura 3 - Modelo de Balanço Patrimonial. 

Fonte; Assef, 1999. 

 

2.4.  CONTABILIDADE DE CUSTOS 

 

Segundo Martins (2008), a contabilidade de custos surge da necessidade de uma 

maior precisão no controle e identificação dos valores utilizados nas atividades da 

organização. Ou seja, ela analisa e interpreta os gastos da produção de bens ou serviços para 

combater gastos excedentes. Como o mercado de hoje é o responsável pela fixação dos preços 

e não mais os custos de obtenção dos produtos ou serviços, é muito mais provável que uma 

empresa analise seus custos e suas despesas para verificar se é viável trabalhar com um 

produto ou serviço.  

Sendo assim, informações contábeis são primordiais para o controle de custos e 

melhoria da produtividade, assim como identificar o método de custeio existente, e qual é o 

mais adequado para uma gestão empresarial eficiente. 

 

 



 

 

2.4.1.  Métodos de custeios 

 

O método de custeio estabelece quais elementos de custo serão considerados na 

apuração do custo. Através dos sistemas de custo serão geradas informações os quais se 

mensura o custo dos objetivos de custeio. Portanto, é atribuir valor aos recursos utilizados na 

fabricação ou prestação de um serviço (Souza, 2006). 

 

2.4.1.1.  Custeio por absorção 

 

Segundo Martins (2008), o custeio por absorção poderá gerar informações imprecisas 

e distorcidas, pois é utilizado rateios para a alocação de custos. No entanto, é obrigatório pela 

legislação, exceto em alguns casos isolados. 

 

2.4.1.2.  Custeio variável 

 

O método variável surgiu devido a arbitrariedade no rateio do método por absorção, 

segundo Martins (2008). É aceitável para fins gerenciais, sendo possível no final do período 

adaptar para o método obrigatório (absorção). 

Souza (2011) afirma que o método de custeio variável exclui a utilização do rateio 

para apropriação dos custos fixos, esses são considerados como despesas do período, portanto 

é composto somente pelos custos variáveis. 

 

3.  METODOLOGIA APLICADA 

 

3.1.  METODOLOGIA 

 

O objetivo deste capítulo é esclarecer qual foi a metodologia usada na elaboração da 

pesquisa. Sendo assim, as etapas, de forma cronológica, foram: 



 

 

 

• Pesquisa bibliográfica; 

• Estudo de caso; 

• Considerações finais 

 

3.2.  PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 

De acordo com GIL (1999), a pesquisa bibliográfica tem o objetivo de se obter base 

teórica a fim de fundamentar as análises de dados, métodos, ferramentas, propostas de 

melhoria, entre outros. O material pode ser levantado através de diversos meios como livros, 

artigos, teses, periódicos, entre outros. 

Os temas referentes aos dados de MPEs são facilmente encontrados na internet e 

entidades como o SEBRAE, o qual tem a função de promover a competitividade e o 

desenvolvimento das MPEs e fomentar o empreendedorismo, fornece um banco de dados 

único em pesquisas referentes às pequenas e micro empresas brasileiras. Assim como é 

facilmente encontradas informações referente a ferramentas financeiras e contábeis adaptadas 

para a gestão de MPEs. 

 

3.3.  ESTUDO DE CASO 

 

De acordo com Voss et al (2002), estudo de caso é considerado um método de 

pesquisa eficiente a ser utilizado em um ambiente organizacional, superando outros métodos.  

O estudo de caso foi iniciado após o levantamento da bibliografia e a definição da 

metodologia de pesquisa. 

 

“O estudo de caso é definido como a investigação empírica de um fenômeno que 

dificilmente pode ser isolado ou dissociado do seu contexto. Ela procura estudar o 

conjunto das variações intra-sistema, que são as variações produzidas de modo 

natural em um determinado meio.” (YIN, 2001). 



 

 

4.  ESTUDO DE CASO 

 

4.1.  A EMPRESA 

 

O Pré Superação é um curso preparatório para os concursos de vestibulares. Sua 

atuação tem como foco a prova do ENEM, principal porta de entrada para as universidades 

federais, e a prova da UERJ, o qual não faz parte do exame nacional. O Pré Superação tem 

sua principal unidade localizada em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, e 

uma nova unidade em Itaboraí, também região metropolitana do Rio de Janeiro. A marca tem 

ao todo seis anos no mercado e é considerada de pequeno porte, com faturamento bruto anual 

em torno de R$ 450.000,00 reais. 

Atualmente, o pré-vestibular Superação tem, aproximadamente, 650 alunos em suas 

duas unidades, o qual é oferecido o serviço de educação bem abaixo do preço de seus 

principais concorrentes. Ainda assim, todo o caminho percorrido pelo Pré Superação foi sem 

uma gestão eficiente de controle de gastos e sem um planejamento de longo prazo, assim 

como sem um orçamento pré-definido para gastos e receita. Além disso, possui uma taxa de 

inadimplência muito alta se comparada ao seu faturamento, em torno de 45%. 

 

4.2.  APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 

  

Inicialmente foi feito uma visita ao Pré Superação para diagnosticar o estado atual da 

empresa, ou seja, saber quais controles de custos e receitas existiam e como funcionavam. 

Neste primeiro momento, foi constatado a ingerência sobre os valores de receita e também de 

custos, pois não era registrado. O Pré Superação apenas recebe os pagamentos de seus clientes 

sem registrar e também gasta seus recursos sem organização, assim como o registro. Portanto, 

de acordo com o cenário presenciado, a primeira etapa foi construir planilhas de controle de 

gastos e entrada de recursos. Tais controles nos permitirá criar uma base para um fluxo de 

caixa mais próximo da realidade e, a partir daí, começar a planejar as ações da empresa numa 

visão de médio e longo prazo. Vale ressaltar que o Pré Superação não tem nenhum software 

para auxiliar na gestão. Portanto, todo o controle feito para o Pré Superação foi utilizando a 

ferramenta do Microsoft Excel e criando planilhas atreladas umas as outras, de forma a tornar 



 

 

o máximo automático possível. No entanto, houve uma grande preocupação em torná-las, ao 

mesmo tempo, o mais simples possível, pois o conhecimento dos funcionários sobre a 

ferramenta é limitado. 

 

4.2.1.  Visão Sistêmica da Empresa 

 

Foi escolhido o desenho de um organograma para melhor representar o 

funcionamento do Pré Superação. Desse modo, pode-se enxergar as relações entre as áreas de 

conhecimento, suas limitações, mas também as oportunidades que podem ser desenvolvidas 

pela empresa buscando, assim, melhorar seus serviços bem como o lucro. 

 

 



 

 

 

Figura 4 - Organograma das áreas do Pré Superação. 

Fonte: O autor, 2016. 



 

 

 

Sendo o foco deste estudo de caso o planejamento e a análise financeira, essa área do 

conhecimento foi o mais desenvolvido no Pré Superação, como visto na figura acima. Além 

disso, ela será a base para o desenvolvimento das outras áreas da empresa. 

 

4.2.2.  Controles Desenvolvidos 

 

Para chegar ao objetivo de planejar o orçamento e controlar a evolução do fluxo de 

caixa, acompanhar o DRE mensalmente, controlar os custos e analisar efetivamente a saúde 

financeira foi necessário criar controles básicos para o Pré Superação. 

 

4.2.2.1.  Folha de Ponto 

 

Por mais que a folha de ponto não seja um instrumento propriamente financeiro, a 

implementação dela foi e é essencial para o controle dos funcionários, bem como a 

comparação entre os valores efetivamente pagos e os valores que deveriam ser pagos. Além 

disso, funciona também como um banco de dados para auxiliar em uma análise mais profunda 

entre os valores efetivamente pagos aos funcionários, os valores orçados na planilha de 

orçamento de salários e o registro da folha de ponto. A rotina de comparação dessas 

informações proverá aos gestores do curso uma percepção melhor da realidade e auxiliará no 

planejamento do orçamento geral, tanto dos funcionários quanto da empresa como um todo. 

A figura abaixo demonstra a interface elaborada junto com os sócios do Pré 

Superação, pois os mesmos solicitaram que a folha de ponto levasse em consideração 

informações como o conteúdo da aula dada, a assinatura diária e a não necessidade de 

registrar os intervalos, uma vez que o tempo de atraso não será descontado do funcionário. 

Essa política foi previamente acordada entre funcionários e sócios. 

 



 

 

 

Figura 5- Controle de ponto dos funcionários. 

Fonte: O autor, 2016. 

 

4.2.2.2.  Planilha Diária de Pagamento de Funcionários 

 

Os custos foram separados, devido à operação do próprio curso, em dois controles. 

Um controla o pagamento de remuneração, transporte e alimentação, ou seja, todos os custos 

com funcionários e professores e o outro controla as demais despesas, ou seja, gastos com 

manutenção, material de escritório, dentre outras classificações, os quais veremos mais a 

frente. A planilha diária funciona como input dos valores de saída referente aos funcionários e 

professores. Portanto, todo e qualquer gasto referente aos professores e funcionários 

classificados como remuneração, alimentação ou transporte será registrado nesse controle. Tal 

medida é necessária, pois não há uma data específica para pagamento, tanto de salários quanto 

dos benefícios sejam eles alimentação ou transporte. Sendo assim, para não alterar a forma da 

operação diária, é registrado nessa planilha o que, efetivamente, saiu do caixa da empresa, no 

ato do pagamento, referente a funcionários. 

Podemos ver abaixo a interface da planilha. 

 



 

 

 

Figura 6 - Pagamento diário de funcionários. 

Fonte: O autor, 2016. 

 

A planilha agrupa os meses do ano assim como o total de cada mês gasto com 

funcionários. Na figura abaixo, podemos ver um exemplo do funcionamento dessa planilha 

para o mês de fevereiro.  

 



 

 

 

Figura 7 - Pagamento diário de funcionários. 

Fonte: O autor, 2016. 

 

Como podemos ver, temos o registro da data do pagamento, o funcionário pago, a 

classificação (remuneração, passagem ou refeição) e o valor pago referente ao que foi 

classificado. Como mencionado anteriormente, as planilhas estão conectadas umas com as 

outras, fazendo com que o fluxo de informação suba até o nível mais alto. Neste caso, de 

acordo com a figura 4 - Organograma das áreas do Pré Superação, funciona como fonte de 

dados para a planilha de controle de pagamento de salários. 

 

4.2.2.3.  Controle Geral de Pagamento de Funcionários 

 

O controle geral de pagamento de funcionários fornece uma visão mais ampla dos 

gastos com funcionários. Nela contém o orçamento dos gastos com professores e funcionários 

e os gastos realizados, que é alimentado automaticamente pela planilha diária de pagamento 

de funcionários. 

O orçamento dos gastos com professores e funcionários é feito de acordo com a 

grade de aulas montada pelo curso, mais precisamente pela área de operações. Depois de 

alocado os horários e dias da semana das disciplinas e seus respectivos professores, tem-se o 

orçamento geral, por professor e por classificação (remuneração, passagem e refeição), de 



 

 

gastos com funcionários. Ou seja, por mais que haja troca de professores ou imprevistos ao 

longo de um ano letivo, o número de aulas dadas por disciplina é fixo, o que limita os gastos 

até o teto do orçamento. Com isso, através desse controle, pode-se gerenciar essa linha de 

saída acompanhando e observando a evolução do realizado, ao longo do ano, com o orçado 

como meta. 

Abaixo temos o exemplo do controle geral de pagamento de funcionários orçado e 

realizado. 

 

 

Figura 8 - Controle de pagamentos de funcionários. 

Fonte: O autor, 2016. 

 

A interface da planilha de orçado e realizado são idênticas, porém em diferentes 

abas. A figura acima tem o intuito de mostrar como é o modelo proposto e usado para o Pré 

Superação. Com esse controle, podemos identificar a diferença do consolidado de valores 

pagos a cada funcionário e os valores que estão em orçamento. Sendo assim, nos permite ter 

dados para gerenciar onde os custos, dessa linha específica, estão mais altos do que o 



 

 

planejado, tanto por funcionário quanto por total mensal ou por classificação (remuneração, 

passagem ou refeição). 

Mais a frente veremos, também, que o consolidado geral dos gastos com 

funcionários podem ser visualizados através do fluxo de caixa. 

Desse modo, com os controles descritos acima, concluímos a primeira vertical (da 

esquerda para direita) do organograma do fluxo de caixa, conforme esquema abaixo. 

 

 

 

   

4.2.2.4.  Controle de Despesas e Custos 

 

O controle de despesas é usado para registrar as demais despesas, além dos salários. 

No entanto, para ter uma maior organização, foi definido seis conjuntos de despesas 

chamados de centros de custo. Para os sócios foi importante não ter muitos grupos, pois 



 

 

algumas linhas de despesas são muito baixas em relação a outras. E, portanto, algumas 

despesas foram aglutinadas com outras. Foi definido seis centros de custos, os quais são: 

 

• Custo administrativo 

• Manutenção e Limpeza 

• Serviços de terceiros 

• Marketing 

• Material de escritório 

• Cantina 

 

4.2.2.4.1.  Custo Administrativo 

 

São custos fixos da empresa como aluguel, luz, água, telefone, internet, entre outros. 

Ou seja, todos os custos que, independentemente da operação do curso, são devidos 

mensalmente. 

 

4.2.2.4.2.  Manutenção e Limpeza 

 

São todos os custos variáveis referente à compra de materiais para reparo ou 

substituição de equipamentos, bem como materiais para limpeza e higiene do curso. Quanto 

maior o número de aulas e alunos, maiores serão os custos com esse centro de custo. 

 

4.2.2.4.3.  Serviço de Terceiros 

 

São todos os custos e despesas com a contratação de serviços terceirizados. Por 

exemplo, instalação de aparelhos de ar condicionado, serviço de dedetização, contratação de 

assessoria administrativa ou jurídica, eventual contratação de professores externos, entre 

outros.   



 

 

 

4.2.2.4.4.  Marketing 

 

São todas as despesas com web site, mídias sociais, agência de marketing, veículos 

de propaganda (outdoors, veiculação em ônibus, mídia em shopping, etc.). 

 

4.2.2.4.5.  Material de Escritório 

 

São todos as despesas referente a compra de toners de impressora, resma de folhas, 

pastas para arquivos e etc. 

 

4.2.2.4.6.  Cantina 

 

São todos as despesas referente a cantina. Geralmente são compras de salgados 

vendidos aos alunos. Houve um grande impasse em torno dos custos da cantina. Como não há 

nenhum tipo de controle sobre a cantina, não temos os dados de venda. No entanto, com a 

implementação das planilhas de controle, conseguimos ter os dados dos gastos com a cantina. 

Sendo assim, como o foco deste estudo é a gestão financeira do pré-vestibular em si, tomamos 

a decisão de registrar os custos da cantina, pois é um gasto do caixa do curso, mesmo no fluxo 

de caixa, porém sem colocar uma linha de receita para as vendas do mesmo. Há uma 

oportunidade para criar uma gestão de estoque e vendas para esse serviço e atribuir mais uma 

linha de receita para a empresa. 

Abaixo podemos ver a interface da planilha de despesas e custos e entender melhor 

como funciona sua operação. 

 

 



 

 

 

Figura 9- Controle de despesas e custos. 

Fonte: O autor, 2016. 



 

 

 

Vale ressaltar que os dados registrados nessa planilha são, automaticamente, 

enviados as linhas de saídas do fluxo de caixa realizado. Essa ação permite aos sócios analisar 

a evolução dos centros de custos diretamente do fluxo de caixa realizado e os comparando 

com o orçado. Nesse caso, diferentemente do orçamento de salários, a empresa pode ter mais 

gastos do que o planejado. 

Então, após a descrição do controle de despesas e custos, concluímos todo o controle 

de gastos da empresa, tanto custos operacionais quanto despesas. O esquema abaixo destaca 

todo o controle elaborado e implementado dos custos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2.2.5.  Controle de Receitas 

 

O controle foi desenvolvido com o intuito de registrar as diferentes linhas de receita 

e suas formas de pagamento. Em comum acordo com os sócios, foi elaborado nove linhas de 

receita classificadas como: 

 

• Matrícula: Receita referente a pagamentos de matrícula. 

• Regular manhã: Receita referente aos pagamentos de alunos matriculados na 

turma regular no horário matutino. 

• Regular tarde: Receita referente aos pagamentos de alunos matriculados na 

turma regular no horário vespertino. 

• Regular noite: Receita referente aos pagamentos de alunos matriculados na 

turma regular no horário noturno. 

• Específica tarde: Receita referente aos pagamentos de alunos matriculados na 

turma especifica. Atualmente, há apenas uma turma específica no horário 

vespertino. 

• Intensivo manhã: Receita referente aos pagamentos de alunos matriculados na 

turma intensiva. Atualmente, há apenas uma turma intensiva no horário 

matutino. 

• Projeto ENEM: Receita referente aos pagamentos de alunos matriculados no 

projeto ENEM. 

• Projeto Redação: Receita referente aos pagamentos de alunos matriculados no 

projeto redação. 

• Projeto UERJ: Receita referente aos pagamentos de alunos matriculados no 

projeto UERJ. 

 

Além disso, cabe mais uma linha de receita proveniente da cantina. No entanto, 

como o foco deste estudo é a gestão financeira do serviço do pré-vestibular, não foi elaborado 

um controle de receita para a cantina. Como apontado anteriormente, os controles da cantina 

terão de levar em consideração a gestão de estoque, compras, entre outros. 



 

 

Algumas linhas de receita, como os projetos, só existem em alguns meses do ano, 

pois são projetos de um mês e realizados em uma determinada época do ano, de acordo com a 

data dos vestibulares. A turma intensiva, geralmente, começa no mês de julho e a turma 

específica, geralmente, começa no mês de abril. 

Segue abaixo o layout inicial da planilha de controle de receitas. 

 

 

Figura 10 - Controle de receitas. 

Fonte: O autor, 2016 

 

Como podemos ver na figura acima, há as linhas de receita existentes no modelo 

atual de operação do curso, mas também há espaços para uma expansão, caso essa decisão 

venha a ocorrer no futuro do curso. 

Já na figura abaixo, há a demonstração de como funciona o input de dados na 

planilha. 

 



 

 

 

Figura 11 - Controle de receitas. 

Fonte: O autor, 2016. 

  

O registro do pagamento acontece na hora em que o pagamento está sendo 

efetivamente realizado pelo aluno, ou seja, são todas receitas correntes do caixa. Além disso, 

como foi relatado uma ingerência sobre os descontos concedidos, foi colocado um campo de 

desconto, o qual está no fluxo de caixa, para ajudar no planejamento de um orçamento e uma 

meta específica para descontos dados em mensalidades ou matrículas. 

Portanto, depois de descrito o funcionamento do controle de receitas, partimos para a 

descrição do controle de inadimplência. O esquema abaixo mostra a conclusão dos controles 

descritos até esta etapa do estudo de caso. 



 

 

 

 

4.2.2.6.  Controle de Inadimplência 

 

Foi constatado no curso um grande descontrole com a adimplência e inadimplência. 

Os sócios não conseguiam dizer, com certeza, quais alunos estavam inadimplentes, assim 

como não conseguiam dizer o percentual da receita que essa inadimplência representava. A 

partir do levantamento dos alunos matriculados no curso, foi feito o levantamento dos 

pagamentos efetuados e calculado a inadimplência através dessa base de dados de alunos 

matriculados. É importante dizer que a inadimplência foi calculada para os meses de setembro 

em diante, pois não é possível levantar dados já transcorridos, uma vez que não foi feito o 

devido registro de dados anteriores. A tabela abaixo mostra a interface da planilha de 

inadimplência. 

 



 

 

 

Figura 12 - Controle de inadimplência. 

Fonte: O autor, 2016. 



 

 

 

 

 

Figura 13 - Controle de inadimplência. 

Fonte: O autor, 2016. 

 

Como visto na figura 13 - Controle de inadimplência, na coluna esquerda temos a 

relação de alunos matriculados no curso, o mês da matricula e o status de pagamento da 

matrícula (Pago, Não pago ou verificar). Após, no meio da figura, há a marcação com um "X" 

nas turmas em que o respectivo aluno está matriculado. É bom ressaltar que não é possível um 

mesmo aluno estar matriculado em duas turmas regulares ao mesmo tempo, porém é normal 



 

 

que um aluno se matricule numa turma regular e também faça específica e projetos de seu 

interesse. A matrícula é paga apenas uma vez, logo no ato da inscrição no curso.  

Já na figura 14, o qual é a continuação da planilha de inadimplência, há o status de 

pagamento referente a cada turma em que o aluno está matriculado e seu respectivo mês. 

Assim, essa planilha fornece um grande painel, por aluno, por turma e mês mostrando em 

uma escala de cor (verde - Pago; Vermelho - Não pago) os alunos adimplentes e 

inadimplentes. Contudo, na planilha do fluxo de caixa, aparece na linha de inadimplência o 

valor total, de acordo com a base de alunos da planilha de inadimplência, o qual o curso não 

recebeu. É notório que o curso não controla seus fluxos de pagamento o que, por sua vez, tem 

como resultado uma inadimplência próximo de 50%. Para o ano de 2017, a planilha irá ajudar 

a controlar a base de dados dos alunos e também a elaborar um plano de cobrança a ser feito 

mensalmente. Contudo, não é possível ter a inadimplência líquida do ano, pois o controle 

começou a funcionar a partir do mês de setembro. 

Portanto, toda inadimplência é do respectivo mês. A partir do ano de 2017, como 

será controlado desde o início do ano, teremos o valor da inadimplência líquida, o qual é a 

inadimplência acumulada através do tempo. Além disso, também foi instruído aos sócios a 

instalar um sistema de controle de acesso de pessoas para ajudar a controlar os alunos que 

abandonam o curso ao longo do ano e não pagam seus compromissos. O sistema orçado foi 

uma catraca eletrônica e um software de cadastro desses alunos e seus turnos. Esse sistema irá 

ser um divisor de águas no controle de acesso ao curso e irá ajudar a diminuir drasticamente a 

inadimplência. O valor desse sistema completo já instalado está em torno de R$ 10.000,00 

reais. 

Sendo assim, terminado a descrição do controle de inadimplência, podemos 

apresentar o fluxo de caixa, o qual é alimentado por todos os controles descritos 

anteriormente. 

 

4.2.2.7.  Fluxo de Caixa 

 

O fluxo de caixa é feito através do regime de caixa, ou seja, todos os dados são 

registrados quando, efetivamente, o dinheiro entra ou sai do caixa. Há o regime de 

competência, que funciona quando uma venda, a prazo, por exemplo, é feita num determinado 

mês, mas é registrado o valor total naquela data mesmo sem entrar a venda total no caixa da 



 

 

empresa. No caso do curso, se uma venda for feita a prazo, só é registrado o valor que entrou 

no caixa da empresa. Vale ressaltar que vendas em cartão é registrado o valor total, pois a 

financeira repassa o valor para a empresa em três dias descontado o percentual do serviço, o 

qual é 3%. Nos controles, é registrado o valor da venda total e a dedução da taxa da financeira 

é calculado no DRE. 

Abaixo temos a interface do fluxo de caixa elaborado para o curso. É importante 

dizer que foi elaborado um fluxo de caixa simples, devido a limitação de conhecimento dos 

sócios. Conforme a empresa for se desenvolvendo, é importante acrescentar linhas de 

investimentos, eventual pagamento de juros, entre outros. 

 

 

Figura 14 - Fluxo de caixa realizado 2016. 

Fonte: O autor, 2016. 



 

 

 

A figura acima representa os números do mês de setembro, fluxo de caixa realizado, 

fechado e parte de outubro, pois ainda não tinha o mês fechado. O fluxo de caixa nos permite 

ter uma visão sistêmica melhor da saúde financeira do curso como um todo. Podemos notar, 

por exemplo, que a maior despesa é com professores e custos administrativos. Além disso, 

podemos ver que a inadimplência é um problema grave do curso. Ainda no fluxo de caixa, é 

possível ver que as turmas específica e intensiva são as receitas mais baixas e que não se 

pagam por si só. 

Portanto, através do fluxo de caixa, é possível tomar melhores decisões para 

desenvolver o curso e melhorar o serviço. Abaixo, temos o fluxo de caixa orçado para o ano 

de 2017 feito junto com os sócios. Ainda assim, no final de fevereiro de 2017, o fluxo de 

caixa orçado passará por uma revisão, pois é nessa data que o plano de aulas é feito de acordo 

com os horários disponíveis dos professores. Também teremos uma boa parte das matriculas 

feitas, o que nos dá uma previsão melhor de como será o ano, além do controle mais rígido, 

eficiente e acompanhado semana a semana. 

 



 

 

 

Figura 15 - Fluxo de caixa orçado 2017. 

Fonte: O autor, 2016.



 

 

Sendo assim, concluímos todos os cotroles financeiros e o fluxo de caixa elaborado 

para o curso de pré-vestibular Superação. O esquema abaixo mostra todos os controles 

descritos até esta etapa. O próximo tópico a ser apresentado é o demonstrativo de resultado - 

DRE.  

 

 

 

 

4.2.2.8.  Demonstrativo de Resultado do Exercício- DRE 

 

O DRE está sendo elaborado mensalmente para acompanhar despesas de impostos e 

saber com exatidão a receita líquida da empresa. Abaixo temos o DRE do mês de setembro 

para exemplificar o processo feito mês a mês e o fechamento anual, assim como a interface da 

planilha para o ano de 2017 e a tabela de impostos considerando um faturamento anual até R$ 

540.000,00. Caso o faturamento anual passe esse valor, a tabela de impostos se altera, tendo 

como retrabalho o cálculo da diferença de imposto a ser paga. 

 



 

 

 

Figura 16 - DRE 2016. 

Fonte: O autor, 2016. 

 



 

 

A planilha de 2017 segue o mesmo modelo de 2016. O DRE é feito sempre até o dia 

05 do mês subsequente, pois os documentos de despesas e custos assim como o faturamento 

têm que ser repassados para o contador com essa data como limite. 

 

 

Tabela 3 - Impostos do Simples Nacional - Brasil. 

Fonte: Normas Legais em: www.normaslegais.com.br 

 

A taxa de 9,35% é a soma dos impostos que incidem diretamente sobre o faturamento 

bruto. Portanto, sem as taxas de CSLL e IR, os quais são taxas que incidem sobre o lucro 

operacional. Ao verificar o DRE, conseguimos ver as linhas os quais os diferentes impostos 

incidem. 

 

5.  CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1.  CONCLUSÕES 

 

O objetivo deste estudo de caso era fornecer ferramentas para melhorar a gestão 

financeira do curso Superação. Sendo assim, o projeto foi muito mais além da gestão 

financeira, uma vez que, ao longo do estudo de caso, se percebeu que os setores de uma 

empresa funcionam como uma rede integrada, ou seja, um afeta ou ajuda o outro. 

Todos os controles já estão ajudando o curso a melhorar sua gestão financeira e a 

planejar ações para se tornar mais lucrativo, ao mesmo tempo em que a empresa se 

profissionaliza cada vez mais. Portanto, a elaboração e implementação de todos os controles 

descritos acima ajudou a empresa a conhecer os números que ela própria gera. A partir do ano 



 

 

de 2017, o curso Superação estará muito mais estruturado para tomar decisões mais assertivas 

a melhoria do serviço e busca de receita. 

Além disso, com a elaboração de todos os controles, surgiram atividades de rotina 

para o acompanhamento do desempenho da empresa. Atividades essas que não eram definidas 

anteriormente.  

 

5.2.  SUGESTÕES 

 

Além do objetivo alcançado de estruturar a parte financeira do curso, foi 

desenvolvido algumas sugestões para melhoria do curso como um todo. Foram desenhados 

alguns processos, para ser seguido pelos funcionários da coordenação, alinhados aos controles 

melhorando, assim, o controle e a organização das atividades. O intuito desses processos é 

facilitar para os funcionários da coordenação como deve ser o processo e evitar erros nos 

controles.  

Foi elaborado, também, um modelo de contrato para ser usado ao efetuar as 

matrículas dos alunos, obedecendo ao requisito legal de idade, ou seja, alunos considerados 

por lei menores terão de ter a assinatura dos pais para a validação da matrícula. O contrato e a 

ficha de cadastro estão em anexo a este projeto. 

Também foi instruído, conforme mencionado anteriormente, a compra de uma 

catraca eletrônica para controlar o acesso de pessoas ao curso. Esse controle irá facilitar muito 

o trabalho de controle de alunos, de faltas e será imprescindível para o controle de 

inadimplência e cobrança. 

Abaixo temos os processos de matrícula. 



 

 

 

Figura 17 - Processo de matrícula. 

Fonte: O autor, 2016. 

 

 



 

 

 

Figura 18 - Processo de preenchimento do contrato. 

Fonte: O autor, 2016. 

 

 

 



 

 

 

Figura 19 - Processo de preenchimento da planilha de inadimplência. 

Fonte: O autor, 2016. 
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